
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ⚫ อุทกภัย 
        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ www.innnews.co.th www.ryt9.com 
เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับ
หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่งผลให้
เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง ปัจจุบัน (๖ มกราคม ๒๕๖๔) มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ
จากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก ๑ จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอ
ศรีสาคร อำเภอบาเจาะ อำเภอระแงะ อำเภอสุไงปาดี และอำเภอรือเสาะ รวม ๑๕ ตำบล ๖๗ หมู่บ้าน ความเสียหาย
อยู่ระหว่างการสำรวจ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยระดมเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่ เพื่อเร่งระบายน้ำ 
และให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่  และประเมินความเสียหาย 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

     ⚫ อุทกภัย 

        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) มีประกาศเฝ้าระวังพื้นที่  

น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง ฉบับที่ ๑ ภายหลังการติดตามสภาพอากาศบริเวณภาคใต้ช่วงวันที่ ๔ - ๕ มกราคม ๒๕๖๔    

มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งมีฝนตกสะสม   

ในพ้ืนที่มากกว่า ๙๐ มิลลิเมตร และการติดตามสถานการณน์้ำ พบว่า เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ ๑,๓๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของความจุ และจากการประเมิน

สถานการณ์จากฝนคาดการณ์ ในช่วงวันที่ ๕ - ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ทำให้มีน้ำไหลลง   

อ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น คาดการณ์เขื่อนบางลางจะมีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของความจุ และจะระบายน้ำลง

แม่น้ำปัตตานีในอัตรา ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำปัตตานีบริเวณท้ายเขื่อนเพ่ิมข้ึนล้นตลิ่งสูง

ประมาณ ๑.๕ - ๒ เมตร ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ และจะมีน้ำท่วมขังบริเวณอำเภอเมืองยะลา อำเภอยะหา จังหวัด

ยะลา และน้ำยังได้ท่วมขังบริเวณอำเภอเมืองปัตตานี อำเภอหนองจิก และอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  ในวันที่    

๗ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางและน้ำในแม่น้ำปัตตานีเป็นไปตามแผนของกอง

อำนวยการน้ำแห่งชาติ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยง

อย่างต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า เพ่ือเตรียมอพยพและเคลื่อนย้าย

            สิ่งของ… 
… 
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๒ 

 

สิ่งของไดทั้นท่วงทหีากเกิดน้ำไหลหลาก นอกจากนี้ กอนช. ยังให้ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่ให้เหมาะสม

และสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการระบายน้ำในลำน้ำ แม่น้ำ ส่วนเขื่อนระบายน้ำ

และประตูระบายน้ำให้พิจารณาพร่องน้ำ เพ่ือรองรับน้ำหลาก และเตรียมพ้ืนที่ลุ่มต่ำเป็นแก้มลิงในการหน่วงน้ำและ

รองรับน้ำหลาก 

        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว 

จังหวัดนราธิวาส เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพ้ืนที่ ๑๓ อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก 

๒ สาย ได้แก่ แม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำสุไหงโก-ลก เอ่อล้นตลิ่ง จากมวลน้ำป่าสะสมที่อยู่บนเทือกเขาสันกะลาคีรี   

ในพื้นที่อำเภอสุคิรินไหลลงมาสมทบ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ ๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอระแงะ อำเภอรือเสาะ 

อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอแว้ง นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มว่าระดับน้ำท่วมจะเพ่ิมสูงขึ้น

จากปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำป่าบนเทือกเขาสันกาลาคีรี ที่กำลังไหลลงมาสมทบในแม่น้ำสุไหงโ-ลก 

        - หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

กล่าวว่า ได้รับรายงานคลื่นกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาบ่อยครั้ง 

และมีการสร้างกำแพงกันคลื่นแล้วบางส่วน แต่ยังคงมีบางพื้นที่ได้รับผลกระทบ จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการ

และผังเมืองประสานท้องถิ่นหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ส่วนพื้นที่อ่ืนที่อยู่ติดกับทะเลอ่าวไทยในจังหวัด

ปัตตานี นราธิวาส นครศรีธรรมราช และสงขลา ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกับท้องถิ่น

แจ้งเตือประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่งและเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย 

        - หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว จังหวัดยะลาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสม

จำนวนมาก ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดยะลาได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเบตง เส้นทางที่ ใช้สัญจรสู่

อำเภอเบตงไม่สามารถใช้การได้ เนื่องจากมีดินถล่มและต้นไม้หักโค่นปิดทับเส้นทางบริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลอัยเยอร์เวง 

อำเภอเบตง และเส้นทางสายบ้านคอกช้าง ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต รวมถึงมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่   

บ้านปุยุด ตำบลธารโต อำเภอธารโต ประชาชนได้รับความเดือดรอ้นหลายครัวเรือน 

        - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว 

           * นายสมชาย  จันทร์แจ้ง หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เปิดเผยว่า  สถานการณ์น้ำในเขื่อนบางล่าง   

อยู่ในขั้นวิกฤติเกินกว่าระดับกักเก็บสูงสุด ๑๑๕.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุอ่าง ๑,๔๕๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 

จำเป็นต้องระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นสปิลเวย์ เพ่ือควบคุมระดับน้ำไม่ให้เกินระดับกักเก็บสูงสุด 

           * จังหวัดสงขลา เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาน้ำค้างในอำเภอนาทวี ไหลเข้าท่วมพื้นที่ ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลสะท้อน 

ตำบลนาประดู่ และตำบลทับช้าง โดยเฉพาะตำบลสะท้อน มีน้ำท่วมสูง ประชาชน ๒๐๐ ครัวเรือน ๕๐๐ คน ได้รับ

ผลกระทบ ขณะที่คลื่นลมบริเวณชายฝั่งทะเลที่อำเภอระโนด โดยเฉพาะหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลท่าบอน มีคลื่น

ลมแรง โดยคลื่นได้ซัดเข้าฝั่ง ทำให้ผนังกันคลื่นคอนกรีตยาว ๕ กโิลเมตรพังทลาย และคลื่นได้กัดเซาะชายฝั่งเข้ามา

จนถึงบ้านเรือนประชาชน แรงคลื่นทำให้บ้านเรือนพังและกำแพงแตก 

     ⚫ อุบัติเหตุทางถนน 

        - หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๒ คอลัมน์บทนำมติชน หัวข้อข่าว ลดอุบัติเหตุ เสนอข่าว จากสถิติอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๓ ทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บลดลง แต่สาเหตุหลัก

ยังคง… 
… 



๓ 

 

ยังคงเกิดจากการขับรถเร็วและเมาแล้วขับ ซึ่งข้อมูลได้ถูกเก็บมาอย่างละเอียดทุกพื้นที่ ขณะเดียวกันได้มีความ

พยายามบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน แต่ผลที่ออกมากลับพบว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจาก

ความประมาทของบุคคล ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวอื่น ๆ  

ต่อไป โดยเฉพาะการปรับปรุงแผนการลดอุบัติเหตุทางถนนจากการเดินทาง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่น่าจะทำให้เห็น      

ผลเป็นรูปธรรม 

     ⚫ การบริหารจัดการน้ำ 

        - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑๐ เสนอข่าว ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า 

สถานการณ์น้ำปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวม ๔๖,๘๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 

คิดเป็นร้อยละ ๖๒ ของความจุอ่าง เป็นน้ำใช้การได้ ๒๒,๙๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะ ๔ เขื่อนหลักลุ่มน้ำ

เจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกัน 

๑๑,๘๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๗ เป็นน้ำใช้การได้ ๕,๑๐๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ด้านการจัดสรรน้ำ  

ฤดูแล้งทั้งประเทศใช้น้ำแล้ว ๔,๙๒๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๐ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาใช้น้ำไปแล้ว 

๑,๓๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของแผนฯ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานบริหารจัดการ

น้ำให้เหมาะสมและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (๙ มาตรการ) พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และขอความ

ร่วมมือจากเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีน้ำต้นทุนน้อย โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย

ทดแทนการทำนาปรัง เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย และต้องสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค 

และรักษาระบบนิเวศตลอดช่วงฤดูแล้ง 

     ⚫ การป้องกันการเกิดไฟป่า - หมอกควัน 

        - หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว พล.ต.ถนัดพล  โกศัยเสรี รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า กล่าวว่า  

จากการเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศและจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้ความรับผิดชอบ

ของ ทภ.๓ พบว่า มี ๒ พื้นที่ ได้แก่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่   

เริ่มมีค่า PM2.5 PM10 และดัชนีคุณภาพอากาศ เกินค่ามาตรฐานติดต่อกันหลายวันในช่วงนี้ จึงสั่งการให้กองอำนวยการ

รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เข้าตรวจสอบสาเหตุของสภาพอากาศส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชน 

อำเภอเวียงแหง อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่มีการควบคุมเป็นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้

ส่งผลต่อปริมาณฝุ่นละออง เป็นช่วงสภาพอากาศนิ่ง ความกดอากาศสูง จึงต้องควบคุมเป็นพิเศษ แต่ยังไม่มี

ผลกระทบต่อประชาชนมากนัก 

• ไวรัสโควิด-๑๙ 

        - หนังสือพิมพส์ยามรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว    

          * พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โพสต์ข้อความผ่าน 

เฟซบุ๊ก ระบวุ่า รัฐบาลมีแผนการฉีดวัคซีน “ฟรี” เพ่ือป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้กับประชาชนชาวไทยให้ได้อย่างน้อย 

๕๐ เปอร์เซ็นต์ หรือครึ่งประเทศ ภายในปีนี้ โดยระยะเร่งด่วนเราจะได้รับวัคซีน ล็อตแรก ๒ ล้านโดส จากบริษัท 

ซิโนแวค ประเทศจีน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายนนี้ ซึ่ง ๒ แสนโดสแรก จะฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง เช่น บุคลากรทาง

การแพทย์… 
… 



๔ 

 

การแพทย์และผู้สูงอายุก่อน จากนั้นเดือนมีนาคมและเมษายน จะได้รับอีก ๘ แสนโดส และ ๑ ล้านโดส นอกจากนั้น 

รัฐบาลยังได้สั ่งจองจากบริษัทแอสตราเซเนกา ๒๖ ล้านโดส กำหนดรับมอบภายในเดือนพฤษภาคมและจัดหา

เพิ่มเติมอีก ๓๕ ล้านโดส ซึ่งก็จะทยอยอนุมัติและส่งมอบต่อไป รวมเป็น ๖๓ ล้านโดส เพื่อสร้างความมั่นคง       

ด้านสุขภาพให้กับชาวไทย ซึ่งขอย้ำว่าคนไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนฟรี สำหรับในระยะยั่งยืนจะมีการจัดตั้งศูนย์การ

ผลิตในประเทศอยู่ที่บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ซึ่งมีโรงงานอยู่แล้ว สามารถผลิตวัคซีนตามมาตรฐานของอ็อกฟอร์ด

และแอสตราเซนเนกา โดยมีกำลังการผลิตที่ ๒๐๐ ล้านโดสต่อปี 

- นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การติดเชื้อโควิด – ๑๙ ในประเทศไทย 

รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๓๖๕ ราย แบ่งเป็นติดเชื้อภายในประเทศ ๒๕๐ ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ  

โดยอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ ๑๖ ราย และจากการคัดกรองเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว ๒.๕๗๕ ราย ผู้ติดเชื้อสะสม  

๙,๓๓๑ ราย  และพบผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๑ ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม ๖๖ ราย รักษาหายเพิ่ม ๒๑ ราย ผู้ป่วยรักษาหาย

๔,๔๑๘  ราย และยังคงรักษาโรงพยาบาล ๔,๘๔๗ ราย พบผู้ติดเชื้อเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบผู้ติดเชื้อใหม่  

๓๓ ราย สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อรวม ๘๖,๘๓๙,๒๒๖ ราย รักษาหายแล้ว ๖๑,๕๖๔,๒๕๒ ราย  

โดยประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วยสะสมเป็นอันดับ ๑ จำนวน ๓๖๕,๖๒๐ ราย 
พยากรณ์อากาศประจำวัน 

        - www.tmd.go.th เสนอข่าว  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีน 

ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วและจะแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๒ 

มกราคม ๒๕๖๔ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง ๕ - ๗ องศาเซลเซียสกับมีลมแรง โดยจะเริ่มใน      

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงนี้   

ไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตก

หนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง ๒ - ๔ เมตร บริเวณ   

ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๔ เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็ก

บริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง 

 

 
 
 

 



 

   
ฉบับประจำวันที่ ..7..เดือน..มกราคม.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้า  (...)บ่าย  หน้า.. ...จำนวน…1 ..แผ่น
 
 

 

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประสานจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างเต็มกำลัง 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับหย่อมความ
กดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน 
น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง ปัจจุบัน (6 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.) มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำไหลหลาก 1 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสาคร อำเภอบาเจาะ 
อำเภอระแงะ อำเภอสุไงปาดี และอำเภอรือเสาะ รวม 15 ตำบล 67 หมู่บ้าน ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ ไม่มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปัจจุบันยั งคงมีฝนตกในพ้ืนที่ ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยระดมเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าพ้ืนที่ เพ่ือเร่งระบายน้ำ และให้การ
ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์         
อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพ้ืนที่ และประเมินความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ 
“ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือประสาน
ให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่.... ฉบับที.่... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์
(./.) www.innnews.co.th  www.ryt9.com 
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ปีที่: 25 ฉบับที่: 8822
วันที่: พฤหัสบดี 7 มกราคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: 6จว.ใต้เสี่ยงฝนถล่มเขื่อนบางลางวิกฤติ

รหัสข่าว: C-210107008073(7 ม.ค. 64/04:28) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 127.53 Ad Value: 121,153.50 PRValue : 363,460.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8822
วันที่: พฤหัสบดี 7 มกราคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: 6จว.ใต้เสี่ยงฝนถล่มเขื่อนบางลางวิกฤติ

รหัสข่าว: C-210107008073(7 ม.ค. 64/04:28) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 127.53 Ad Value: 121,153.50 PRValue : 363,460.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15642
วันที่: พฤหัสบดี 7 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10

หัวข้อข่าว: สงขลาคลื่นแรงผวาซัดบ้านพัง!นราฯ'ท่วม'6อภ.

รหัสข่าว: C-210107020009(7 ม.ค. 64/04:57) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 39.37 Ad Value: 43,307 PRValue : 129,921 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24457
วันที่: พฤหัสบดี 7 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: พายุถล่ม-น้ำป่าทะลักภาคใต้อ่วม!จมบาดาลยะลาดินสไลด์ปิดถนน

รหัสข่าว: C-210107021000(7 ม.ค. 64/05:26) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 42.66 Ad Value: 36,261 PRValue : 108,783 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 22997
วันที่: พฤหัสบดี 7 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 12

หัวข้อข่าว: ใต้3จว.อ่วม เจอฝนถล่ม คลื่นถาโถม

รหัสข่าว: C-210107009072(7 ม.ค. 64/06:00) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 43.98 Ad Value: 96,756 PRValue : 290,268 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15642
วันที่: พฤหัสบดี 7 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทนำมติชน: ลดอุบัติเหตุ

รหัสข่าว: C-210107020017(7 ม.ค. 64/03:26) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 37.53 Ad Value: 41,283 PRValue : 123,849 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 22997
วันที่: พฤหัสบดี 7 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ขวา)

หัวข้อข่าว: ชป.ย้ำจัดการน้ำ เพียงพอหน้าแล้ง

รหัสข่าว: C-210107009151(7 ม.ค. 64/06:30) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 11.87 Ad Value: 13,057 PRValue : 39,171 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15642
วันที่: พฤหัสบดี 7 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: กทม.'พีเอ็ม2.5'ฟุ้ง21เขตขั้นอันตราย'เชียงใหม่'ฟ้าสีส้ม

รหัสข่าว: C-210107020002(7 ม.ค. 64/05:04) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 40.18 Ad Value: 44,198 PRValue : 132,594 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24457
วันที่: พฤหัสบดี 7 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8, 10

หัวข้อข่าว: ศบค.จ่อยกระดับคุมเข้มโควิด ตัวเลขพุ่งสูงไม่ต้องรอ1ก.พ.

รหัสข่าว: C-210107021008(7 ม.ค. 64/05:24) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 102.55 Ad Value: 107,677.50 PRValue : 323,032.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24457
วันที่: พฤหัสบดี 7 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8, 10

หัวข้อข่าว: ศบค.จ่อยกระดับคุมเข้มโควิด ตัวเลขพุ่งสูงไม่ต้องรอ1ก.พ.

รหัสข่าว: C-210107021008(7 ม.ค. 64/05:24) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 102.55 Ad Value: 107,677.50 PRValue : 323,032.50 คลิป: สี่สี(x3)



 

   
ฉบับประจำวันที่ ..7..เดือน..มกราคม.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้า  (...)บ่าย  หน้า.. ...จำนวน…1 ..แผ่น
 
 

 
พยากรณ์อากาศประจำวัน 

 

ประจำวันที่ 7 มกราคม 2564 

ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีก
ระลอกจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วและจะแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 8-12 ม.ค. 64 ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง 5-7 องศา
เซลเซียสกับมีลมแรง โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว
ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงนี้ไว้ด้วย 
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มี
ฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 
2-4 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วย
ความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง 

 

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


