
  
  
  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• อุทกภัย 
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มติชน หน้า ๑ หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑               
เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
(กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออก เฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง 
ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนัก
บางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - 
ปัจจุบัน (10 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลาก และ             
ดินสไลด์ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี รวม 32 อำเภอ 185 ตำบล 996 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 58,497 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 3 ราย (ยะลา 2 ราย สงขลา 1 ราย) บาดเจ็บ 2 ราย 
(สงขลา) แยกเป็น พื ้นที ่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 4 จังหวัด รวม 29 อำเภอ              
145 ตำบล 697 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 58,497 ครัวเรือน จุดอพยพ 14 จุด ผู้อพยพ 907 คน 
(นราธิวาส 4 จุด ยะลา 7 จุด สงขลา 3 จุด) ดังนี้ นราธิวาส น้ำไหลหลากในพ้ืนที่ 13 อำเภอ ได้แก่อำเภอศรีสาคร 
อำเภอบาเจาะ อำเภอระแงะ อำเภอสุไงปาดี อำเภอรือเสาะ อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอ          
จะแนะ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ รวม 70 ตำบล 448 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 25,211 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง ยะลา น้ำไหลหลากในพ้ืนที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ
เมืองยะลา อำเภอรามัน อำเภอเบตง อำเภอบันนังสตา และอำเภอกรงปีนัง รวม 21 ตำบล 60 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 15,229 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง สงขลา น้ำไหลหลากในพ้ืนที่ 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอสะบ้าย้อย 
อำเภอนาทวี และอำเภอเทพา รวม 19 ตำบล 58 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,549 ครัวเรือน ระดับน้ำ
ลดลง ปัตตานี น้ำไหลหลากในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอแม่ลาน อำเภอสายบุรี อำเภอ
หนองจิก อำเภอกะพ้อ อำเภอยะรัง อำเภอไม้แก่น และอำเภอทุ่งยางแดง รวม 35 ตำบล 131 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 10,508 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง พื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ 2 จังหวัด ได้แก่ ยะลา 
และนราธิวาส รวม 3 อำเภอ 7 ตำบล 22 หมู่บ้าน ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ซึ่งสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ทั้งนี้ 
ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยระดม
เครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่ เพื่อเร่งระบายน้ำและให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ได้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพ้ืนที่ และประเมินความเสียหายเพ่ือให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป 

 

-หนังสือพิมพ์… 

… 
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- หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว  
  * นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า  

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส ได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ว่า จาก
เหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมมากในพื้นที่ โดยที่
อำเภอสุคิรินมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุดที่ ๖๒๕.๒๐ มิลลเมตร อำเภอศรีสาคร ๕๗๒.๘๐ มิลลิเมตร อำเภอแว้ง 
๕๐๗.๔๐ มิลลิเมตร อำเภเจาะไอร้อง ๔๔๔.๖๐ มิลลิเมตร และรือเสาะ ๔๓๔.๖๐ มิลลิเมตร ทำให้เกิดน้ำป่า
ไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้รับผลกระทบรวม ๑๓ อำเภอ ๗๐ ตำบล ๓๗ ชุมชน ๔๕๐ หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ ๒๕,๒๐๐ ครัวเรือน ๙๑,๐๙๙ คน สถานศึกษา วัด สำนังฆ์ และมัสยิด ได้รับ
ผลกระทบ ๔๗ แห่ง และผู้อพยพ ๑๒๒ ครัวเรือน ๓๙๒ คน ขณะนี้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องได้เร่งให้การ
ช่วยเหลือประชาชน 

  * นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ได้แจ้งเตือน
ไปยัง ๑๖ อำเภอ อาจมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น และพื้นที่ติดแนวชายฝั่ง ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอจะนะ อำเภอ
เมืองสงขลา อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ และอำเภอระโนด ให้เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นซัดชายฝั่ง                
โดยประชาชนที่มีบ้านติดริมทะเล รวมทั้งประชาชนที่ทำกิจกรรมริมชายทะเล ให้งดเว้นการทำกิจกรรมบริเวณ
ชายทะเล เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  

- หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว นายกาสเส็น โต๊ะเย็บ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จังหวัดปัตตานีเดน้ำท่วมสูงในหลายจุด เส้นทางการเดินทางของ            
มวลน้ำจากที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งแบ่งแม่น้ำออกเป็น ๒ สาย ได้แก่ แม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำ 
สายบุรี ว่า แม่น้ำปัตตานีจะรบน้ำจากเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ไหลลงสู่อำเภอแม่ลาน จากนั้นไหลลงสู่
อำเภอหนองจิก และจุดสุดท้ายจะไหลลงสู่เขตพ้ืนทีเมือง ทำให้พื้นที่อำเภอเมืองเป็นพ้ืนที่สุดท้ายในการรับน้ำ
ทั้งหมดก่อนจะไหลลงสู่ทะเล จึงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนักกว่าพ้ืนที่อ่ืน ส่วนแม่น้ำสายบุรีจะรับน้ำจาก 
๒ จังหวัด ได้แก่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอำเภอสุคิริน อำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส ไหลลงสู่แม่น้ำสายบุรี และขยายไปสู่อำเภอไม้แก่น อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอสายบุรี และอำเภอ
กะพ้อ แต่สถานการณ์ริมแม่น้ำสายบุรีจะไม่หนักเท่าริมแม่น้ำปัตตานี ประกอบกับมีน้ำทะเลหนุน ทำให้           
คูคลองต่าง ๆ เอ่อล้นเข้าท่วมถนนสายต่าง ๆ ขณะนี้เขื ่อนบางลางยังคงมีการปล่อยน้ำอย่างต่อเนื ่อง                
แต่ปล่อยน้ำในปริมาณที่ลดลงเหลือเพียง ๑ เมตร จาก ๒ เมตร และจะทยอยลงลงเรื่อยๆ ซึ่งมวลน้ำจาก 
เขื่อนบางลางจะเดินทางเข้ามาสู่พื้นที่จังหวัดปัตตานีใช้เวลา ๔๘ ชั่วโมง เพราะฉะนั้นมวลน้ำก่อนหน้านี้             
ยังค้างอยู่ในพ้ืนที ่ทำใหจ้ังหวัดปัตตานียังคงต้องประสบกับน้ำท่วมอีกหลายวัน 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 
• อุทกภัย 

- หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ 
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยประชาชน 
 

ในพ้ืนที…่ 

… 
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ในพ้ืนที่ภาคใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภัย โดยได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย กองทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เร่งให้การช่วยเหลือประชาชน ทั้งการขนย้าย การอพยพ เร่งระบายน้ำ การมอบิ่งของเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ปราชนได้รับทราบสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยืนยันรัฐบาล
จะดูแลประชาชนอย่างดีที ่สุด พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง กองทัพ รวมทั้ง
อาสาสมัคร ทั้งฝ่ายปกครอง กองทัพ รวมทั้งอาสาสมัคร ที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างเข้มแข็ง โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและตนเอง 

- หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว จังหวัดปัตตานี สถานการณ์
ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานียังคงเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำไหลทะลักเข้าท่วม
พื ้นที ่เขตเทศบาลเมืองปัตตานี รวมถึงย่านเศรษฐกิจ ระดับน้ำยิ ่งเพิ ่มขึ้น ทำให้เกือบทั้งเมืองถูกน้ำท่วม             
ร้อยละ ๘๐ ถนนหลักหลายสายในเขตเทศบาลเมืองมีระดับน้ำสูง ๒๐-๓๐ เซนติเมตร ถนนบางสายไม่สามารถ
ใช้งานได้โดยที่ตำบลจะบังติกอ ระดับน้ำท่วมสูงเกือบ ๑.0-๑.๕ เมตร ขณะที่เส้นทางเข้าเมือง บริเวณถนน
หนองจิก ตำบลรูสะมิแล มีน้ำท่วมสูง เจ้าหน้าที่ต้องปิดทางขาออกเพราะระดับน้ำสูงกว่า ๔๐ เซนติเมตร              
ทำให้การจราจรติดขัด 

- หนังสอืพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว  
  * นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า 

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานี ได้ประสานหน่วยงาน             
ที่เก่ียวข้องเร่งดำเนินการบริหารัดการน้ำ โดยคำนึงถึงประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นสำคัญ จากการ
สำรวจล่าสุด ขณะนี้ไม่มีฝนตกในพื้นที่แล้ว แต่ยังคงได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนสูง เป็นอุปสรรคต่อการ
ระบายน้ำออกสู่อ่าวไทย สถานการณ์น้ำในเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และ
ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำในปัตตานีในลักษณะขั้นบันไดและจะปรับลดการะบายน้ำลงเรื่อย ๆ จนคงเหลือเพียงการ
ระบายผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามแผนเดิม สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปัตตานี กรมชลประทานได้ใช้
ระบบชลประทานในการหน่วงน้ำ ชะลอน้ำ พร้อมทั้งเร่งระบายน้ำช่วงน้ำทะเลลด เพ่ือช่วยลดผลกระทบพ้ืนที่
น้ำท่วม นอกจากนี้ ได้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ดำเนินการหน่วงน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนบางลางโดยการ             
กักเก็บน้ำเพ่ิมให้ได้มากที่สุด เพ่ือลดการระบายน้ำจากเขื่อนบางลาง และลดปริมาณน้ำหลากในแม่น้ำปัตตานี 
คาดการณ์ว่าจะสามารถลดระดับน้ำแม่น้ำปัตตานีให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

  * จังหวัดนราธิวาส ยังคงมีฝนตกลงมาเล็กน้อย ทำให้แม่น้ำสายหลัก ๓ สาย คือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำ             
บางนรา และแม่น้ำสุไหลโก-ลก ที่มีปริมาณน้ำล้นตลิ่งค่อย ๆ ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ขยายผลทำให้ปริมาณ
น้ำท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนที่ปลูกสร้างและอยู่ ในที่ราบลุ่มของทั้ง ๑๓ อำภอ 
มีปริมาณน้ำท่วมขังลดลง บางพื้นที่กลับคืนสู่สภาพปกติ ยกเว้นบ้านเรือนของประชาชนที่ปลูกสร้างอยู่ใน             
ที่ราบลุ่มเป็นทางผ่านของมวลน้ำที่ระบายลงสู่แม่น้ำสายหลักทั้ง ๓ สาย ก่อนไหลลงสู่ทะเลยังคงมีน้ำท่วมขัง 
ระดับน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ยประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ส่วนอำเภอตากใบ อำเภอแว้ง และอำเภอสะไหงโก-ลก 
มีมวลน้ำป่าบนเทือกเขาสันกาลาคีรีและปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาสมทบในแม่น้ำสุไหงโก-ล เพื่อระบายลงสู่ 
 
 

ทะเล… 

… 



๔ 

 

ทะเลด้านอำเภอตากใบ ทำให้มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในพื้นท่ีอำเภอตากใบ ระดบัน้ำสูงประมาณ ๘๐-
๙๐ เซนติเมตร ส่วนอำเภอแว้ง และอำเภอสุไหงโก-ลก ระดับน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย ๙๐-๑๓๐ เซนติเมตร 
ปริมาณน้ำท่วมขังลดลงโดยเฉลี่ยชั่วโมละ ๓ เซนติเมตร เนื่องจากผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง 
จึงทำให้ประชาชนยังคงพักอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวอีกระยะหนึ่ง 

• โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - 2019 
- หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ในประเทศไทย ประจำวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ ว่า มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ ๒๔๕  ราย แยกเป็น               
ติดเชื้อในประเทศ ๒๒๔ ราย เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานการกักตัวของรัฐ ๒๑ ราย ผู้ป่วยสะสม 
๑๐,๒๙๘ ราย หายป่วยสะสม ๖,๔๒๘ ราย อยู ่ระหว่างการรักษา ๓,๘๐๔ ราย ไม่มีรายงานการเสียชีวิตเพ่ิม               
ยอดผู้เสียชีวิตสะสม ๖๗ ราย มีผู ้ติดเชื้อกระจายใน ๕๘ จังหวัด ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสม                   
๙๐ ล้านราย ผู้เสียชีวิต ๑,๙๓๔,๔๔๖ ราย     

พยากรณ์อากาศประจำวัน 
- หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั ่งตะวันออกจังหวัดสงขลา ได้ออก

ประกาศเตือนฉบับที่ ๕ เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ระบุว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
กำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออก            
เฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง ทำให้ช่วงวันที่ ๑๐-๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ คลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป ทะเลมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาทะเล           
มีคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาทะเลมีคลื่นสูง ๒-๔ เมตร ขอให้
ประชาชนบริเวณชายฝั่งระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง      
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าว 

- www.posttoday.com เสนอข่าว พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น
ถึงหนาวกับมีลมแรง ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื ้นที่                  
ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคุลม
ประเทศประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้ว และจะแผ่เสริมเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในว ันที่                    
11 มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก               
2-4 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่อง สำหรับ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง 
โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั ่งตะวันออก ระวังอันตราย               
จากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง จนถึงวันที่ 
13 มกราคม ๒๕๖๔ 
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ปภ.รายงานสถานการณอทุกภัยในพื้นท่ีภาคใต 4 จังหวัด  

เรงชวยเหลือผูประสบภัยอยางเต็มกำลัง 

 10 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานฝนตกหนักในพื้นท่ีภาคใตตอนลาง
สงผลใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด และวาตภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก สงขลา ยะลา นราธิวาส และ
ปตตานี รวม 32 อำเภอ 185 ตำบล 996 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 58,497 ครัวเรือน ซึ่ง ปภ. ไดรวมกับหนวย
ทหาร จังหวัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเรงใหการชวยเหลือผูประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ โดยเรงระบายน้ำออกจาก
พื้นที่น้ำทวมและสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกดานเพื่อใหการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ           
 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทยมีกำลังคอนขางแรง ประกอบกับหยอมความ
กดอากาศต่ำบริเวณชายฝงสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำใหบริเวณภาคใตตอนลางมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ สงผลใหเกิดน้ำทวม
ฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด และวาตภัย ตั้งแตวันท่ี 4 มกราคม 2564 - ปจจุบัน (10 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.)                
มีพื้นที่ไดรับผลกระทบจากน้ำทวมฉับพลันน้ำไหลหลาก และดินสไลดในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก สงขลา ยะลา นราธิวาส 
และปตตานี รวม 32 อำเภอ 185 ตำบล 996 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 58,497 ครัวเรือน ผูเสียชีวิต 3 ราย 
(ยะลา 2 ราย สงขลา 1 ราย) บาดเจ็บ 2 ราย (สงขลา) แยกเปน พื้นท่ีไดรับผลกระทบจากน้ำทวมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 
4 จังหวัด รวม 29 อำเภอ 145 ตำบล 697 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 58,497 ครัวเรือน จุดอพยพ 14 จุด            
ผูอพยพ 907 คน (นราธิวาส 4 จุด ยะลา 7 จุด สงขลา 3 จุด) ดังน้ี นราธิวาส น้ำไหลหลากในพ้ืนที่ 13 อำเภอ ไดแก
อำเภอศรีสาคร อำเภอ    บาเจาะ อำเภอระแงะ อำเภอสุไงปาดี อำเภอรือเสาะ อำเภอแวง อำเภอสุคิริน อำเภอเจาะไอรอง 
อำเภอจะแนะ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ รวม 70 ตำบล 448 หมูบาน 
ประชาชนไดรับผลกระทบ 25,211 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง ยะลา น้ำไหลหลากในพื้นที่ 5 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองยะลา 
อำเภอรามัน อำเภอเบตง อำเภอบันนังสตา และอำเภอกรงปนัง รวม 21 ตำบล 60 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 
15,229 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง สงขลา น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 อำเภอ ไดแกอำเภอสะบายอย อำเภอนาทวี และอำเภอ
เทพา รวม 19 ตำบล 58 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 7,549 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง ปตตานี น้ำไหลหลากในพ้ืนท่ี 
8 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองปตตานี อำเภอแมลาน อำเภอสายบุรี อำเภอหนองจิก อำเภอกะพอ อำเภอยะรัง อำเภอไมแกน 
และอำเภอทุงยางแดง รวม 35 ตำบล 131 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 10,508 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง พื้นที่ไดรับ
ผลกระทบจากดินสไลด 2 จังหวัด ไดแก ยะลา และนราธิวาส รวม 3 อำเภอ 7 ตำบล 22 หมูบาน ไมมีผูบาดเจ็บและ
ผูเสียชีวิต ซ่ึงสถานการณคล่ีคลายแลว ท้ังนี้ ปภ.ไดรวมกับจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เรงชวยเหลือผูประสบภัยโดยระดมเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเขาพ้ืนท่ี เพ่ือเรงระบายน้ำและใหการดูแลประชาชนที่
ไดรับผลกระทบ พรอมท้ังประชาสัมพันธแจงเตือนประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยใหติดตามสถานการณอยางใกลชิด นอกจากนี้ 
ไดประสานหนวยงานที่เก่ียวของเรงสำรวจพ้ืนท่ี และประเมินความเสียหายเพื่อใหความชวยเหลือตามระเบียบตอไป ทายนี้ 
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากสถานการณภัยสามารถแจงเหตุและขอความชวยเหลือทางไลน “ปภ.รับแจงเหตุ 
1784” โดยเพ่ิมเพื่อน Line ID@1784DDPM รวมถึงสายดวนนิรภัย 1784 ตลอด 24ชั่วโมง เพ่ือประสานใหการชวยเหลือ
โดยดวนตอไป 

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

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

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

( / )  www.matichon.co.th www.bangkokbiznews.com www.thainews.prd.go.th www.news.thaipbs.or.th 

www.siamrath.co.th www.businesstoday.com www.mgronline.com               



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15646
วันที่: จันทร์ 11 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 10

หัวข้อข่าว: สั่งทุกฝ่ายระดมช่วย4จว.ใต้ ทะลักท่วมปัตตานีทั้งเมือง

รหัสข่าว: C-210111020007(11 ม.ค. 64/04:43) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 117.75 Ad Value: 129,525 PRValue : 388,575 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15646
วันที่: จันทร์ 11 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 10

หัวข้อข่าว: สั่งทุกฝ่ายระดมช่วย4จว.ใต้ ทะลักท่วมปัตตานีทั้งเมือง

รหัสข่าว: C-210111020007(11 ม.ค. 64/04:43) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 117.75 Ad Value: 129,525 PRValue : 388,575 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15646
วันที่: จันทร์ 11 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 10

หัวข้อข่าว: สั่งทุกฝ่ายระดมช่วย4จว.ใต้ ทะลักท่วมปัตตานีทั้งเมือง

รหัสข่าว: C-210111020007(11 ม.ค. 64/04:43) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 117.75 Ad Value: 129,525 PRValue : 388,575 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14502
วันที่: จันทร์ 11 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: ปัตตานีจมบาดาลประกาศภัยพิบัติ8อำเภอยะลาน้ำเริ่มลดเร่งฟื้นฟู

รหัสข่าว: C-210111005074(11 ม.ค. 64/06:15) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 101.48 Ad Value: 91,332 PRValue : 273,996 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14502
วันที่: จันทร์ 11 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: ปัตตานีจมบาดาลประกาศภัยพิบัติ8อำเภอยะลาน้ำเริ่มลดเร่งฟื้นฟู

รหัสข่าว: C-210111005074(11 ม.ค. 64/06:15) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 101.48 Ad Value: 91,332 PRValue : 273,996 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24459
วันที่: จันทร์ 11 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 8

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ห่วงน้ำท่วมภาคใต้จี้จนท.เร่งฟื้นฟู-เยียวยาผู้ประสบภัย4จังหวัด

รหัสข่าว: C-210111021000(11 ม.ค. 64/05:04) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 70.24 Ad Value: 73,752 PRValue : 221,256 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24459
วันที่: จันทร์ 11 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 8

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ห่วงน้ำท่วมภาคใต้จี้จนท.เร่งฟื้นฟู-เยียวยาผู้ประสบภัย4จังหวัด

รหัสข่าว: C-210111021000(11 ม.ค. 64/05:04) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 70.24 Ad Value: 73,752 PRValue : 221,256 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8826
วันที่: จันทร์ 11 มกราคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: ใต้ระทมจมบาดาล'บิ๊กตู่'เร่งซับน้ำตา

รหัสข่าว: C-210111008063(11 ม.ค. 64/03:57) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 137.72 Ad Value: 130,834 PRValue : 392,502 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8826
วันที่: จันทร์ 11 มกราคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: ใต้ระทมจมบาดาล'บิ๊กตู่'เร่งซับน้ำตา

รหัสข่าว: C-210111008063(11 ม.ค. 64/03:57) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 137.72 Ad Value: 130,834 PRValue : 392,502 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 11 มกราคม 2564 เวลา 02:39
หัวข้อข่าว: นายกฯห่วงน้ำท่วมภาคใต้ สั่งเร่งช่วยเหลือประชาชน

รหัสข่าว: I-I210111000029 หน้า: 1/2

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/politic/news/642388
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 11 มกราคม 2564 เวลา 02:39
หัวข้อข่าว: นายกฯห่วงน้ำท่วมภาคใต้ สั่งเร่งช่วยเหลือประชาชน

รหัสข่าว: I-I210111000029 หน้า: 2/2

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/politic/news/642388
https://www.posttoday.com


ปีที่: 41 ฉบับที่: 14502
วันที่: จันทร์ 11 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ศบค.ห่วงสถิติโควิดยังพุ่งหนักใจบ่อนพนันต้นตอไวรัสระบาดคุมยาก

รหัสข่าว: C-210111005011(11 ม.ค. 64/06:02) หน้า: 1/5

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

Col.Inch: 269.52 Ad Value: 336,900 PRValue : 1,010,700 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14502
วันที่: จันทร์ 11 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ศบค.ห่วงสถิติโควิดยังพุ่งหนักใจบ่อนพนันต้นตอไวรัสระบาดคุมยาก

รหัสข่าว: C-210111005011(11 ม.ค. 64/06:02) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 269.52 Ad Value: 336,900 PRValue : 1,010,700 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14502
วันที่: จันทร์ 11 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ศบค.ห่วงสถิติโควิดยังพุ่งหนักใจบ่อนพนันต้นตอไวรัสระบาดคุมยาก

รหัสข่าว: C-210111005011(11 ม.ค. 64/06:02) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 269.52 Ad Value: 336,900 PRValue : 1,010,700 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14502
วันที่: จันทร์ 11 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ศบค.ห่วงสถิติโควิดยังพุ่งหนักใจบ่อนพนันต้นตอไวรัสระบาดคุมยาก

รหัสข่าว: C-210111005011(11 ม.ค. 64/06:02) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 269.52 Ad Value: 336,900 PRValue : 1,010,700 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14502
วันที่: จันทร์ 11 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ศบค.ห่วงสถิติโควิดยังพุ่งหนักใจบ่อนพนันต้นตอไวรัสระบาดคุมยาก

รหัสข่าว: C-210111005011(11 ม.ค. 64/06:02) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 269.52 Ad Value: 336,900 PRValue : 1,010,700 คลิป: สี่สี(x3)



1/11/2021 กรมอตุนุยิมวทิยา--พยากรณอ์ากาศประจําวนั

https://www.tmd.go.th/daily_forecast.php 1/1

พยากรณ์อากาศประจําวนั
ขอ้มลูยอ้นหลงั : -- เลอืกวนัที� --    สาํหรบัพมิพ์   

ประจาํวนัที� 11 มกราคม 2564

ลกัษณะอากาศท ั�วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั�วโมงขา้งหน้า ประเทศไทยตอนบนมอีากาศเย็นถงึหนาวกบัมลีมแรง สว่นบรเิวณยอดดอยและยอดภมูอีากาศหนาวถงึหนาว
จดัและมนํี�าคา้งแข็งบางพื�นที� ในขณะที�บรเิวณความกดอากาศสงูหรือมวลอากาศเย็นกาํลงัแรงอกีระลอกหนึ�งจากประเทศจีนไดแ้ผล่งมาปกคลุม
ประเทศประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแลว้ และจะแผเ่สรมิเขา้ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวนันี� (11 ม.ค.64) ซึ�งจะทาํใหป้ระเทศไทยตอน
บนมอีากาศหนาวเย็นลงกบัมลีมแรง อณุหภมูจิะลดลงอกี 2-4 องศาเซลเซียส ขอใหป้ระชาชนบรเิวณดงักลา่วดแูลสขุภาพจากสภาพอากาศที�หนาว
เย็นตอ่เนื�องไวด้ว้ย 
สาํหรบัมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือที�พดัปกคลุมอา่วไทยและภาคใตม้กีาํลงัแรง ทาํใหค้ลื�นลมบรเิวณอา่วไทยมกีาํลงัแรง โดยอา่วไทยตอนลา่งมคีลื�น
สงู 2-4 เมตร ขอใหป้ระชาชนบรเิวณชายฝั�งภาคใตฝ้ั�งตะวนัออก ระวงัอนัตรายจากคลื�นลมแรงที�ซดัเขา้หาฝั�ง ชาวเรือควรเดนิเรือดว้ยความ
ระมดัระวงัและเรือเล็กควรงดออกจากฝั�ง จนถงึวนัที� 13 ม.ค. 64

 คน้หา      1182 สายดว่น อต.   |  facebook  |  English

หนา้แรก สภาพอากาศ ภมูอิากาศ วชิาการ บรกิาร ประกาศ เกี�ยวกบัเรา

https://www.tmd.go.th/programs/uploads/reports/DailyForecast/2021-01-11-0600.pdf
https://www.facebook.com/tmd.go.th
https://www.tmd.go.th/en

