รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "โพดุล"
ของสานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2562)
1. สถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถานการณ์พายุโซนร้อนโพดุล ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562

ถึงปัจจุบัน เกิดน้้าท่วมฉับพลัน น้้าป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ เพชรบูรณ์ อ้านาจเจริญ นครพนม
ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวล้าภู ปราจีนบุรี กระบี่ และระนอง รวม 17 อ้าเภอ 33 ต้าบล 72 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชน
ได้รับผลกระทบ 194 ครัวเรือน ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด ได้แก่
- อุบลราชธานี (อ้าเภอกุดข้าวปุ้น บริเวณวัดบูรพานิมิตร ประชาชนได้รับผลกระทบ 65 ครัวเรือน) ปัจจุบันระดับนาลดลง
- ร้อยเอ็ด (อ้าเภอเสลภูมิ อ้าเภอโพธิ์ชัย อ้าเภอเมยวดี และอ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด รวม 12 ต้าบล 38 หมู่บ้าน) ปัจจุบันระดับนาลดลง
- มหาสารคาม (อ้าเภอเมืองมหาสารคาม บริเวณเรือนจ้า) ปัจจุบันระดับนาลดลง
- เพชรบูรณ์ (อ้าเภอชนแดน) ปัจจุบันระดับนาลดลง
- ระนอง (อ้าเภอกระบุรี ประชาชนได้รับผลกระทบ 64 ครัวเรือน) ปัจจุบันระดับนาลดลง
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง “พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่้า) “โพดุล” มีผลกระทบจนถึงวันที่ 1
กันยายน 2562

2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล”

ส้านักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -1 กันยายน 2562 รวมมูลค่า
ทังสิน 9,280,000.00 บาท โดยมอบชุดธารน้้าใจฯ สนับสนุนเรือท้องแบน และประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อเร่งด้าเนินการจัดส่งสิ่งของจ้าเป็น
ตามความต้องการโดยด่วนต่อไป สรุปดังนี้
- มอบชุดธารน้้าใจฯ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มุกดาหาร อุบลราชธานี ขอนแก่น ยโสธร และกาฬสินธุ์ รวม 9,280 ชุด มูลค่า 9,280,000
บาท
- สนับสนุนเรือท้องแบน จ้านวน 2 ล้า ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
1

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562
วันที่

ฝ่าย / สถานี-กาชาดที่
รับผิดชอบ

28 ส.ค. 62

สถานีกาชาดที่ 7
จ.อุบลราชธานี

จ.สกลนคร อ.วานรนิวาส

573

-

573,000

2 ก.ย. 62

สถานีกาชาดที่ 7
จ.อุบลราชธานี

1,007

-

1,007,000

2 ก.ย.62

สถานีกาชาดที่ 7
จ.อุบลราชธานี

จ.ยโสธร พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
อ.ค้าเขื่อนแก้ว 468 ราย
อ.เลิงนกท่า 171 ราย
อ.ไทยเจริญ 368 ราย
จ.มุกดาหาร พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด
7 อ้าเภอ 2,000 ครัวเรือน

1,000

- สนับสนุน

1,000,000

2 ก.ย. 62

สถานที่

สถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.พิษณุโลก อ.เนินมะปราง
จ.ตาก

ชุดธารนาใจฯ

อื่นๆ

มูลค่า

เรือท้องเเบน 2 ล้า

1,500

-

1,500,000

-

500,000

2 ก.ย.62

สถานีกาชาดที่ 1
จ.สุรินทร์

จ.กาฬสินธุ์ อ.หนองกุงศรี

500

3 ก.ย.62

สถานีกาชาดที่ 7
จ.อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี อ.กุดข้าวปุ้น อ.เขมราฐ

600

600,000

2

3 ก.ย. 62

สถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.พิษณุโลก อ.ชาติตระการ
จ.ตาก

1,000

-

1,000,000

จ.พิษณุโลก อ.นครไทย

100

-

100,000

3,000

4 ก.ย. 62

สถานีกาชาดที่ 4
จ.นครราชสีมา

จ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่

-

สถานีกาชาดที่ 1
จ.สุรินทร์

อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

-

-

อยู่ระหว่าง
ประสานงานข้อมูล

-

สถานีกาชาดที่ 1
จ.สุรินทร์

จ.ร้อยเอ็ด

-

-

อยู่ระหว่าง
ประสานงานข้อมูล

รวมทังสิน

9,280

3,000,000

เรือท้องแบน 2 ลา

9,280,000.00

ทั้งนี้ ส้านักงานบรรเทาทุกข์ฯ เตรียมพร้อมทีมปฏิบัติงานต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ทันที หากมีการร้องขอจากพื้นที่ประสบภัย
ได้แก่ หน่วยครัวเคลื่อนที่ หน่วยผลิตนาสะอาด หน่วยเรือท้องแบน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯลฯ

3

