
  
  
  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• ความปลอดภัยทางถนน 

หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
หน้า ๑ หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ 
www.chiangmainewsco.th www.innews.co.th wwww.today.line.me เสนอข่าว นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและ              
ลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศก าล
สงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 14 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ห้าของการรณรงค์ “สงกรานต์
สุขใจ ขับข่ีปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เกิดอุบัติเหตุ 330 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 37 ราย ผู้บาดเจ็บ 328 คน สาเหตุ
ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 34.55 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 31.52 ยานพาหนะที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 85.84 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 60.61 ถนนใน 
อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 38.18 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 37.27 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ 
ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 26.67 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 17.81 
ทั ้งนี ้ ได้จัดตั ้งจุดตรวจหลัก 1 ,908 จุด เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงาน 59 ,315 คน เรียกตรวจยานพาหนะ  
341,495 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 71,889 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 18,998 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 
17,599 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ (12 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 
ได้แก่ ปทุมธานี (4 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครศรีธรรมราช (จังหวัดละ 13 คน) 
สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 5 วันของการรณรงค์ (10 – 14 เม.ย. 64) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,795 ครั้ง 
ผู้เสียชีวิตรวม 192 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 1,818 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 15 จังหวัด 
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ นครศรีธรรมราช (76 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ปทุมธานี (จังหวัดละ 8 ราย) จังหวัดที ่มีผ ู ้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ 
นครศรีธรรมราช (82 คน) 

หนังสือพิมพม์ติชน หน้า ๑ หนังสือพิมพข์่าวสด หน้า ๑ หนังสือพิมพแ์นวหน้า หน้า ๑ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ปภ.) เปิดเผยว่า จากสถิติ
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันที่ 13 – 14 เมษายน 2564 พบว่า ถนนสายรองและเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง
อำเภอมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูง เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 
รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จึงได้ประสานพื้นที่ให้ดูแลปัจจัยเสี่ยงหลักที่ทำให้อัตรา
การบาดเจ็บและเสียชีวิตสูง โดยเฉพาะการขับรถเร็ว และดื่มแล้วขับ ประกอบกับ ในวันนี้ประชาชนบางส่วน

เริ่มทยอย… 



๒ 

 

เริ่มทยอยเดินทางกลับแล้ว จึงได้ประสานให้จังหวัดปรับแผนการจัดตั้งจุดตรวจ และการอำนวยความสะดวก
ในการจราจรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัย              
ทั้งบนเส้นทางสายหลัก สายรอง พร้อมจัดเตรียมจุดบริการ จุดพักรถ และการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
ให้เพียงพอ เพื่อรองรับการเดินทางกลับของประชาชน อย่างไรก็ตาม ระยะนี้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองและ
ลมกระโชกแรง ซึ่งสภาพถนนที่เปียกลื่น และทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ไม่ดี เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน จึงขอฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเพ่ิมความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ ที่สำคัญ อย่าลืมดูแล
ตนเองภายใต้มาตรการสาธารณสุข (DMHTT) เพ่ือช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 
• พายุฤดูร้อน 

หนังสือพิมพแ์นวหน้า หน้า ๑ www.matichon.co.th www.mgronline.com www.news.truei.net 
www.tna.mcot.net www.bangkokbiznews.com เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานหย่อมความกดอากาศต่ำ
บริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทะเลอันดามัน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุม
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่ ในห้วง
วันที่ 31 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน (15 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 
ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกและน้ำป่าไหลหลากในพ้ืนที่ 50 จังหวัด รวม 229 อำเภอ 572 ตำบล 1,471 หมู่บ้าน 
2 เทศบาลเมือง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 7,834 หลัง วัด 3 แห่ง รวมถึงกรุงเทพมหานคร 1 เขต 1 แขวง 
ผู้เสียชีวิต 2 ราย (น่าน 1 ราย มหาสารคาม 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 7 ราย (น่าน 1 ราย สุรินทร์ 4 ราย พิจิตร 1 ราย 
เชียงราย 1 ราย) แยกเป็น ภาคเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พะเยา แพร่ น่าน 
ลำปาง ลำพูน ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ รวม 75 อำเภอ 222 ตำบล 756 
หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 4 ,986 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 3 ราย ภาคตะวันออก              
เฉียงเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ นครพนม เลย อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  บุรีรัมย์ และนครราชสีมา รวม           
91 อำเภอ 207 ตำบล 398 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1,756 หลัง ผู้เสียชีวิต 
1 ราย ผู้บาดเจ็บ 4 ราย ภาคกลาง 12 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี 
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และราชบุรี รวม 48 อำเภอ 112 ตำบล 
241 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 912 หลัง วัด 2 แห่ง ภาคตะวันออก 6 จังหวัด ได้แก่ ระยอง 
จันทบุรี สระแก้ว ชลบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 14 อำเภอ 31 ตำบล  76 หมู่บ้าน บ้านเรือน
ประชาชนเสียหาย 150 หลัง ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต รวม 1 อำเภอ 1 เขตเทศบาล บ้านเรือน
ประชาชนเสียหาย 30 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชย
ความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม  

 

 

ข่าวเกี่ยวกับ… 
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ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

• ความปลอดภัยทางถนน 
หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว 

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยประชาชนในการเดินทางกลับจาก

ภูมิลำเนาภายหลังสิ้นสุดช่วงหยุดยาวสงกรานต์ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันอำนวย

ความสะดวกการเดินทางของประชาชน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีการเดินทางจำนวนมากตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน ๒๕๖๔ 

เป็นต้นไป โดยเน้นย้ำมาตรการลดอุบัติเหตุ ลดการเสียชีวิต ซึ่งต้องควบคุมการปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ ใช้

ความเร็วรถเกินกฎหมายกำหนด รวมถึงเข้มงวดพฤติกรรมการเมาแล้วขับ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของ

อุบัติเหตุและการเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย

ของประชาชน รวมถึงเน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันโรควิด-19 ระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะการรวมตัวของ

คนหมู่มาก รวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรวมตัวกันมาก

เกินไป มีระบบคัดกรองประชาชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรค             

ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการลดการติดเชื้อโควิด-19 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑  เสนอข่าว นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยสถิติที่ศาลสั่งคุมความประพฤติเข้าสู่วันที่ห้า คือ 14 เม.ย. มีทั้งหมด 1,648 คดี 

จำแนกเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุรา 1,646 คดี คดีขับรถประมาท 2 คดี ซึ่งมีตัวเลขสถิติยอดรวม 5 วันที่มี

การควบคุมเข้มงวด (10-14 เมษายน ๒๕๖๔) จำนวนทั้งสิ้น 3,743 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุรา 

3,730 คดีคิดเปน็ร้อยละ 99.66 คดีขับเสพ 11 คดีคิดเป็นร้อยละ 0.29 และ คดีขับรถประมาท 2 คดี คิดเป็น

ร้อยละ 0.05 ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. ชัยภูมิ 290 คดี             

2. เชียงราย 264 คดี และ 3. บุรีรัมย์ 251 คดี รวมถึงเน้นย้ำมาตรการคุมเข้มสำหรับผู้กระทำผิดในฐาน

ความผิดขับรถในขณะเมาสุรา โดยศาลสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 11 ราย ยอดสะสม 5 วนั 

ขยับเป็น 19 ราย โดยมีเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัยในช่วงเวลาตั้งแต่ 22.00-04.00 น. เป็นระยะเวลา 

15 วัน พักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 6 เดือน เฝ้าติดตามและควบคุมดูแลผู้กระทำผิดตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน

ศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring Control Center - EMCC) 

• โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - 2019 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ ศูนย์ข้อมูล COVID – 19 รายงาน

สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,543 ราย ติดเชื้อใน

ประเทศ 1,540 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ ๓ ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม 37,453 ราย รักษาหายแล้ว 

28,383 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 8,973 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพ่ิม รวมเสียชีวิตสะสม 97 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อ

ระลอกใหม่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ผู้ป่วยสะสม ๘ ,๙๗๓ ผู้เสียชีวิตสะสม ๓ รายโดยกระจายตัวในพื ้นที่          

๗๒ จังหวัด มีจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ ๒ จังหวัด ได้แก่ ระนอง และสตูล ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยงเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง            

อยู่ในวัย… 



๔ 

 

อยู่ในวัยทำงานที่มีการเดินทางเคลื่อนที ่สำหรับการบริหารจัดการฮอสพิเทล (Hospitel) รับรองโควิด สำหรับ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้เตรียมเตียงจากโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

กระทรวงสาธารณสุข กองทัพบก โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  และเอกชน รองรับได้            

๖,๕๒๕ เตียง ปัจจุบันครองเตียง ๓,๗๐๐ เตียง ส่วนหนึ่งเก็บไว้สำหรับผู้ป่วยอาการค่อนข้างมาก และเพื่อลด

ความแออัดในสถานพยาบาล ให้โรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยอาการหนัก จึงตั้งฮอสพิเทลเพิ่ม โดยนำโรงแรมที่ไม่มี

ผู้พักอาศัยใช้เป็นสถานพยาบาลชั่วคราวดูแลผู้ป่วยโควิด ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีไม่มีอาการ และกลุ่มผู้ป่วยที่รักษา

ในโรงพยบาล ๓ – ๕ วัน แล้วอาการไม่แย่ลง ซึ่งจัดวางระบบเดียวกับมาตรฐานโรงพยาบาลบุคลากรแพย์           

พยาบาล อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ โดยมีขึ้นทะเบียนแล้ว ๒๓ แห่ง จำนวนที่ขอไว้ ๔ ,๙๐๐ เตียง ซึ่งเป็นทางเลือก 

โรงพยบาลรัฐ และโรงพยาบาลสนาม     

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

www.tmd.go.th เสนอข่าว พยากรณ์อากาศ 24 ชั ่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื ่องจาก          

ความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัว          

ในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามา            

ปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สำหรับ

ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้       

อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาถึง

ประเทศจีนตอนใต้แล้ว และคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและ

ทะเลจีนใต้ ในวันนี้ (16 เมษายน 2564) ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ

ตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ           

ภาคกลางตอนบน ในช่วงวันที ่ 16 - 19 เม.ย. 64 ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน

ต่อเนื่องกันมาหลายวัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของ

พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพ้ืนที่  

 



           
ฉบับประจำวันท่ี..16..เดือน..เมษายน... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เชา  (...)บาย  หนา...1..จำนวน …1..แผน 

 
ศปถ.กำชับจงัหวัดปรับแผนดูแลความปลอดภยัรองรบัการเดินทางกลับ สวนพื้นท่ียงัคงเขมมาตรการดืม่แลวขบั-ขับรถเรว็ 

วันนี้  (15 เม.ย.64) เวลา 10.30 น. ท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนยอำนวยการปองกันและ             
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2564 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันท่ี 14 เมษายน 2564             
เกิดอุบัติเหตุ 330 คร้ัง ผูเสียชีวิต 37 ราย ผูบาดเจ็บ 328 คน สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในชวง 5 วันของการรณรงค 
(10 - 14 เม.ย. 64) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,795 ครั้ง ผูเสียชีวิตรวม 192 ราย ผูบาดเจ็บ รวม 1,818 คน จังหวัดท่ีไมมี
ผูเสียชีวิต (ตายเปนศูนย) มี 15 จังหวัด ประสานจังหวัดเนนการเรียกตรวจของดานชุมชน กวดขันพฤติกรรมเสี่ยง
อุบัติเหตุ ท้ังดื่มแลวขับ ขับรถเร็ว ไมสวมหมวกนิรภัย รวมถึงปรับแผนการดำเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณการ
เดินทางของประชาชนในพื้นท่ี อำนวยการจราจรบนเสนทางสายหลัก เพื่อรองรับการเดินทางกลับของประชาชน             

นายอรรษิษฐ สัมพันธรัตน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนยอำนวยการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งป เปดเผยวา ศูนยอำนวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต พ.ศ. 2564 โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและความรวมมือของหนวยงานภาคีเครือขายไดรวบรวม          
สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 14 เมษายน 2564 ซ่ึงเปนวันท่ีหาของการรณรงค “สงกรานตสุขใจ ขับขี่ปลอดภัย 
หางไกลโควิด” เกิดอุบัติเหตุ 330 ครั้ง ผูเสียชีวิต 37 ราย ผูบาดเจ็บ 328 คน สาเหตุที่ทำใหเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ไดแก              
ขับรถเร็ว รอยละ 34.55 ดื่มแลวขับ รอยละ 31.52 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ไดแก รถจักรยานยนต รอยละ 85.84 
สวนใหญเกิดบนเสนทางตรง รอยละ 60.61 ถนนใน อบต./หมูบาน รอยละ 38.18 ถนนกรมทางหลวง รอยละ 37.27 ชวงเวลา
ท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ไดแก ชวงเวลา 16.01 – 20.00 น. รอยละ 26.67 ผูบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยูในชวงอายุ 30-39 ป 
รอยละ 17.81 ทั้งนี้ ไดจัดตั้งจุดตรวจหลกั 1,908 จุด เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 59,315 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 341,495 คัน มี
ผูถูกดำเนินคดี รวม 71,889 ราย มีความผิดฐานไมมีใบขับขี่ 18,998 ราย ไมสวมหมวกนิรภัย 17,599 ราย โดยจังหวัดที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุด ไดแก ประจวบคีรีขันธ (12 ครั้ง) จังหวัดที่มีผูเสียชีวิตสูงสุด ไดแก ปทุมธานี (4 ราย) จังหวัดที่มีผูบาดเจ็บสูงสุด 
ไดแก กาญจนบุรี ตาก นครศรีธรรมราช (จังหวัดละ 13 คน) สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในชวง 5 วันของการรณรงค (10 – 
14 เม.ย. 64) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,795 ครั้ง ผูเสียชีวิตรวม 192 ราย ผูบาดเจ็บ รวม 1,818 คน จังหวัดที่ไมมีผูเสียชีวิต (ตาย
เปนศูนย) มี 15 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดไดแก นครศรีธรรมราช (76 ครั้ง) จังหวัดที่มีผูเสียชีวิตสะสมสูงสุด 
ไดแก กรุงเทพมหานคร ขอนแกน ปทุมธานี (จังหวัดละ 8 ราย) จังหวัดที่มีผูบาดเจ็บสะสมสูงสุด ไดแก นครศรีธรรมราช (82 คน) 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนยอำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน (ปภ.) เปดเผยวา จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนในชวงวันท่ี 13 – 14 เมษายน 2564 พบวา ถนนสายรองและ
เสนทางเชื่อมตอระหวางอำเภอมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูง เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยจากการวิเคราะหขอมูล 
พบวา รถจักรยานยนตเปนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จึงไดประสานพ้ืนท่ีใหดูแลปจจัยเสี่ยงหลักท่ีทำใหอัตราการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตสูง โดยเฉพาะการขับรถเร็ว และดื่มแลวขับ ประกอบกับ ในวันนี้ประชาชนบางสวนเริ่มทยอยเดินทางกลับแลว จึงได
ประสานใหจังหวัดปรับแผนการจัดตั้งจุดตรวจ และการอำนวยความสะดวกในการจราจรใหสอดคลองกับสถานการณในพื้นที่ โดย
กระจายกำลังเจาหนาท่ีในการดูแลความปลอดภัย ทั้งบนเสนทางสายหลัก สายรอง พรอมจัดเตรียมจุดบริการ จุดพักรถ และ
การใหบริการระบบขนสงสาธารณะใหเพียงพอ เพ่ือรองรับการเดินทางกลับของประชาชน อยางไรก็ตาม ระยะนี้หลายพื้นที่มีฝนฟา
คะนองและลมกระโชกแรง ซึ่งสภาพถนนท่ีเปยกลื่น และทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ไมดี เพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จึงขอ
ฝากเตือนผูใชรถใชถนนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเปนพิเศษ ท่ีสำคัญ อยาลืมดูแลตนเองภายใตมาตรการสาธารณสุข 
(DMHTT) เพ่ือชวยกันควบคมุการแพรระบาดของโควิด-19 

 กองเผยแพรและประชาสัมพนัธ   ฝายประชาสัมพนัธ 
(...)มติชนสุดสัปดาห (...)สยามรัฐสัปดาหวจิารณ   (...)เนชั่นสุดสัปดาห  ปท่ี...... ฉบับท่ี..... 

(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส (...)มติชน   (...)ขาวสด (...)โพสตทูเดย 

(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหนา (...)คม ชดั ลึก (...)บานเมือง (...)ไทยโพสต  

(/) www.chiangmainewsco.th www.innews.co.th wwww.today.line.me  



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15741
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 16

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'สั่งเตรียมพร้อม รับมือปชช.'กลับกรุง' สงกรานต์5วันดับ192

รหัสข่าว: C-210416020051(16 เม.ย. 64/03:34) หน้า: 1/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 152.05 Ad Value: 235,677.50 PRValue : 707,032.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15741
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 16

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'สั่งเตรียมพร้อม รับมือปชช.'กลับกรุง' สงกรานต์5วันดับ192

รหัสข่าว: C-210416020051(16 เม.ย. 64/03:34) หน้า: 2/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 152.05 Ad Value: 235,677.50 PRValue : 707,032.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15741
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 16

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'สั่งเตรียมพร้อม รับมือปชช.'กลับกรุง' สงกรานต์5วันดับ192

รหัสข่าว: C-210416020051(16 เม.ย. 64/03:34) หน้า: 3/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 152.05 Ad Value: 235,677.50 PRValue : 707,032.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26118
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: เซ่นสงกรานต์5วัน สยอง192ศพ เจ็บเฉียด2พันราย

รหัสข่าว: C-210416004027(16 เม.ย. 64/04:15) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 150.28 Ad Value: 315,588 PRValue : 946,764 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26118
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: เซ่นสงกรานต์5วัน สยอง192ศพ เจ็บเฉียด2พันราย

รหัสข่าว: C-210416004027(16 เม.ย. 64/04:15) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 150.28 Ad Value: 315,588 PRValue : 946,764 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26118
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: เซ่นสงกรานต์5วัน สยอง192ศพ เจ็บเฉียด2พันราย

รหัสข่าว: C-210416004027(16 เม.ย. 64/04:15) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 150.28 Ad Value: 315,588 PRValue : 946,764 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11097
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: จับสาดน้ำ เล่นสงกรานต์ฝ่าพรบ.

รหัสข่าว: C-210416012070(16 เม.ย. 64/04:37) หน้า: 1/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 197.83 Ad Value: 306,636.50 PRValue : 919,909.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11097
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: จับสาดน้ำ เล่นสงกรานต์ฝ่าพรบ.

รหัสข่าว: C-210416012070(16 เม.ย. 64/04:37) หน้า: 2/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 197.83 Ad Value: 306,636.50 PRValue : 919,909.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11097
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: จับสาดน้ำ เล่นสงกรานต์ฝ่าพรบ.

รหัสข่าว: C-210416012070(16 เม.ย. 64/04:37) หน้า: 3/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 197.83 Ad Value: 306,636.50 PRValue : 919,909.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11097
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: จับสาดน้ำ เล่นสงกรานต์ฝ่าพรบ.

รหัสข่าว: C-210416012070(16 เม.ย. 64/04:37) หน้า: 4/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 197.83 Ad Value: 306,636.50 PRValue : 919,909.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23096
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 9, 12

หัวข้อข่าว: สงกรานต์5วัน ดับ192ศพ

รหัสข่าว: C-210416009109(16 เม.ย. 64/04:58) หน้า: 1/2

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 86.03 Ad Value: 189,266 PRValue : 567,798 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23096
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 9, 12

หัวข้อข่าว: สงกรานต์5วัน ดับ192ศพ

รหัสข่าว: C-210416009109(16 เม.ย. 64/04:58) หน้า: 2/2

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 86.03 Ad Value: 189,266 PRValue : 567,798 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14597
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: สังเวย5วันเทศกาลสงกรานต์ดับ192เจ็บ1,818สาเหตุขับรถเร็ว-เมาแล้วขับ

รหัสข่าว: C-210416005003(16 เม.ย. 64/06:00) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 92.28 Ad Value: 83,052 PRValue : 249,156 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14597
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: สังเวย5วันเทศกาลสงกรานต์ดับ192เจ็บ1,818สาเหตุขับรถเร็ว-เมาแล้วขับ

รหัสข่าว: C-210416005003(16 เม.ย. 64/06:00) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 92.28 Ad Value: 83,052 PRValue : 249,156 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24528
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: ตาย192ราย/อุบัติเหตุ5วันช่วงสงกรานต์

รหัสข่าว: C-210416021004(16 เม.ย. 64/03:47) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 79.20 Ad Value: 83,160 PRValue : 249,480 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24528
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: ตาย192ราย/อุบัติเหตุ5วันช่วงสงกรานต์

รหัสข่าว: C-210416021004(16 เม.ย. 64/03:47) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 79.20 Ad Value: 83,160 PRValue : 249,480 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8921
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 8

หัวข้อข่าว: สงกรานต์ร่วงอีก37ชีวิตเมาขับรถเร็วเหมือนเดิม

รหัสข่าว: C-210416008006(16 เม.ย. 64/02:38) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 35.05 Ad Value: 26,287.50 PRValue : 78,862.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



           
ฉบับประจำวันท่ี..16..เดือน..เมษายน... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เชา  (...)บาย  หนา...1..จำนวน …1..แผน 

 
ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 50 จังหวัด คล่ีคลายแลวทุกจังหวัด – เรงชวยเหลือผูประสบภัย 

15 เม.ย. 64 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแตวันท่ี 31 มี.ค. 64 – ปจจุบัน เกิดพายุ                     

ฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และน้ำปาไหลหลากในพื้นที่ 50 จังหวัด รวม 229 อำเภอ 572 ตำบล             

1,471 หมูบาน 2 เทศบาลเมือง บานเรือนประชาชนเสียหาย 7,834 หลัง วัด 3 แหง รวมถึง กทม. 1 เขต 1 แขวง 

ผูเสียชีวิต 2 ราย ผูบาดเจ็บ 7 ราย ปจจุบนัสถานการณคลี่คลายแลวทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ. ไดรวมกับจังหวัดและหนวยงานที่

เกี่ยวของลงพืน้ที่สำรวจความเสียหายและใหการชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตนแลว 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

รายงานหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอาวเบงกอลตอนลางเคลื่อนเขาสูบริเวณทะเลอันดามัน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต ที่

พัดปกคลุมภาคใตฝงตะวันตกและทะเลอันดามันมีกำลังแรงข้ึน ทำใหมีฝนตกเพ่ิมขึ้นและฝนตกหนักบางพ้ืนท่ี ในหวงวันท่ี             

31 มีนาคม 2564 – ปจจุบัน (15 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น.) สงผลใหเกิดพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก

และน้ำปาไหลหลากในพื้นที่ 50 จังหวัด รวม 229 อำเภอ 572 ตำบล 1,471 หมูบาน 2 เทศบาลเมือง บานเรือน

ประชาชนเสียหาย 7,834 หลัง วัด 3 แหง รวมถึงกรุงเทพมหานคร 1 เขต 1 แขวง ผูเสียชีวิต 2 ราย (นาน 1 ราย 

มหาสารคาม 1 ราย) ผูบาดเจ็บ 7 ราย (นาน 1 ราย สุรินทร 4 ราย พิจิตร 1 ราย เชียงราย 1 ราย) แยกเปน ภาคเหนือ 

14 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม อุตรดิตถ พะเยา แพร นาน ลำปาง ลำพูน ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร 

และเพชรบูรณ รวม 75 อำเภอ 222 ตำบล 756 หมูบาน บานเรือนประชาชนเสียหาย 4,986 หลัง ผูเสียชีวิต 1 ราย ผูบาดเจ็บ 

3 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ไดแก นครพนม เลย อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ หนองบัวลำภู ขอนแกน 

ชัยภูมิ มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร สุรินทร มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  บุรีรัมย และนครราชสีมา รวม 91 อำเภอ 

207 ตำบล 398 หมูบาน 1 เทศบาลเมือง บานเรือนประชาชนเสียหาย 1,756 หลัง ผูเสียชีวิต 1 ราย ผูบาดเจ็บ 4 ราย ภาคกลาง 

12 จังหวัด ไดแก นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี สระบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร และราชบุรี รวม 48 อำเภอ 112 ตำบล 241 หมูบาน บานเรือนประชาชนเสียหาย 912 หลัง วัด 2 แหง             

ภาคตะวันออก 6 จังหวัด ไดแก ระยอง จันทบุรี สระแกว ชลบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 14 อำเภอ 31 ตำบล                     

76 หมูบาน บานเรือนประชาชนเสียหาย 150 หลัง ภาคใต 1 จังหวัด ไดแก ภูเก็ต รวม 1 อำเภอ 1 เขตเทศบาล บานเรือน

ประชาชนเสียหาย 30 หลัง ปจจุบันสถานการณคล่ีคลายแลวทุกจังหวัด ซึ่งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประสาน

จังหวัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เก่ียวของเรงใหการชวยเหลือผูประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความ

เสียหาย เพ่ือดำเนินการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบานเรือนเปนวัสดุกอสราง

หรือจายเงินชวยเหลือตามความเหมาะสม ทายนี้ ประชาชนสามารถแจงเหตุและขอความชวยเหลือทางไลน “ปภ.รับแจงเหตุ

1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และสายดวนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด เพ่ือประสานใหการชวยเหลือโดยดวนตอไป 

 

 กองเผยแพรและประชาสัมพนัธ   ฝายประชาสัมพันธ 
(...)มติชนสุดสัปดาห (...)สยามรัฐสัปดาหวจิารณ   (...)เนชั่นสุดสัปดาห  ปท่ี...... ฉบับท่ี..... 

(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส (...)มติชน   (...)ขาวสด (...)โพสตทูเดย 

(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหนา (...)คม ชดั ลึก (...)บานเมือง (...)ไทยโพสต  

(/) www.matichon.co.th www.mgronline.com www.news.truei.net www.tna.mcot.net www.bangkokbiznews.com 



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14597
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: เตือนพายุถล่มเหนือ-อีสาน16-19เมษายนฝนตกหนัก/ลมแรง/ลูกเห็บ

รหัสข่าว: C-210416005070(16 เม.ย. 64/06:11) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 55.50 Ad Value: 69,375 PRValue : 208,125 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14597
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: เตือนพายุถล่มเหนือ-อีสาน16-19เมษายนฝนตกหนัก/ลมแรง/ลูกเห็บ

รหัสข่าว: C-210416005070(16 เม.ย. 64/06:11) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 55.50 Ad Value: 69,375 PRValue : 208,125 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14597
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: ปิดผับ/ห้ามขายเหล้าทั่วปท.เข้ม18จว.สีแดง59จังหวัดสีส้มพื้นที่ควบคุม

รหัสข่าว: C-210416005096(16 เม.ย. 64/06:22) หน้า: 1/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 231.28 Ad Value: 208,152 PRValue : 624,456 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14597
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: ปิดผับ/ห้ามขายเหล้าทั่วปท.เข้ม18จว.สีแดง59จังหวัดสีส้มพื้นที่ควบคุม

รหัสข่าว: C-210416005096(16 เม.ย. 64/06:22) หน้า: 2/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 231.28 Ad Value: 208,152 PRValue : 624,456 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14597
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: ปิดผับ/ห้ามขายเหล้าทั่วปท.เข้ม18จว.สีแดง59จังหวัดสีส้มพื้นที่ควบคุม

รหัสข่าว: C-210416005096(16 เม.ย. 64/06:22) หน้า: 3/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 231.28 Ad Value: 208,152 PRValue : 624,456 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14597
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: ปิดผับ/ห้ามขายเหล้าทั่วปท.เข้ม18จว.สีแดง59จังหวัดสีส้มพื้นที่ควบคุม

รหัสข่าว: C-210416005096(16 เม.ย. 64/06:22) หน้า: 4/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 231.28 Ad Value: 208,152 PRValue : 624,456 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14597
วันที่: ศุกร์ 16 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: ปิดผับ/ห้ามขายเหล้าทั่วปท.เข้ม18จว.สีแดง59จังหวัดสีส้มพื้นที่ควบคุม

รหัสข่าว: C-210416005096(16 เม.ย. 64/06:22) หน้า: 5/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 231.28 Ad Value: 208,152 PRValue : 624,456 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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พยากรณ์อากาศประจําวนั
ขอ้มลูยอ้นหลงั : -- เลอืกวนัที� --   สาํหรบัพมิพ์   

ประจาํวนัที� 16 เมษายน 2564

ลกัษณะอากาศท ั�วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั�วโมงขา้งหน้า ความกดอากาศตํ�าเนื�องจากความรอ้นปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลกัษณะเชน่นี�ทาํใหป้ระเทศไทยตอนบน 
มอีากาศรอ้นกบัมฟ้ีาหลวัในตอนกลางวนั ในขณะที�ลมใตแ้ละลมตะวนัออกเฉียงใตพ้ดันําความชื�นจากทะเลจีนใตแ้ละอา่วไทยเขา้มาปกคลุมภาค
เหนือตอนลา่ง 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ภาคกลาง ภาคตะวนัออก รวมท ั�งกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทาํใหป้ระเทศไทยตอนบนยงัคงมฝีนฟ้าคะนอง
กบัมลีมกระโชกแรงเกดิขึ�นไดบ้างพื�นที� สาํหรบัลมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุมทะเลอนัดามนั ภาคใต ้และอา่วไทย ทาํใหภ้าคใตม้ฝีนฟ้าคะนองใน
ระยะนี� 
อนึ�ง บรเิวณความกดอากาศสงูหรือมวลอากาศเย็นกาํลงัปานกลางระลอกใหมจ่ากประเทศจีนไดแ้ผล่งมาถงึประเทศจีนตอนใตแ้ลว้ และคาดวา่จะแผ่
ลงมาปกคลุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต ้ในวนันี� (16 เมษายน 2564) สง่ผลทาํใหม้ลีมใตแ้ละลมตะวนัออก
เฉียงใตพ้ดัปกคลุมภาคเหนือตอนลา่ง 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ภาคกลาง ภาคตะวนัออก รวมท ั�งกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ประกอบกบัคลื�นกระแสลมฝ่ายตะวนัตกจะ
เคลื�อนผา่นภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางตอนบน ในชว่งวนัที� 16 - 19 เม.ย. 64 ในขณะที�บรเิวณประเทศไทยตอนบนมอีากาศรอ้นตอ่เนื�อง
กนัมาหลายวนั ลกัษณะเชน่นี�ทาํใหป้ระเทศไทยตอนบนจะมพีายฤุดรูอ้นเกดิขึ�น โดยมลีกัษณะของพายฝุนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมลูีกเห็บ
ตกบางแหง่ รวมถงึอาจมฟ้ีาผา่เกดิขึ�นไดใ้นบางพื�นที� 

ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ประเทศไทยตอนบนมฝีนฟ้าคะนองในระยะนี� ทาํใหก้ารสะสมของฝุ่ นละออง/หมอกควนัน้อย

 คน้หา      1182 สายดว่น อต.   |  facebook  |  English

หนา้แรก สภาพอากาศ ภมูอิากาศ วชิาการ บรกิาร ประกาศ เกี�ยวกบัเรา

https://www.tmd.go.th/programs/uploads/reports/DailyForecast/2021-04-16-0600.pdf
https://www.facebook.com/tmd.go.th
https://www.tmd.go.th/en

