
  
  
  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

• พายุฤดูร้อน 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ www.matichonco.th www.dailynews.co.th 

www.naewna.com www.fm91bkk.com www.mgronline.com เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานหย่อมความ           

กดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทะเลอันดามัน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้    

ที่พัดปกคลุมภาคใต้ฝั ่งตะวันตกและทะเลอันดามันมีกำลั งแรงขึ้น ทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนัก             

บางพ้ืนที่ ในห้วงวันที่ 31 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน (4 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดพายุ

ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ในพื ้นที ่ 22 จังหวัด รวม 54 อำเภอ 112 ตำบล                     

192 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1,258 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย (น่าน) ผู้บาดเจ็บ 

5 ราย (น่าน  1 ราย สุรินทร์ 3 ราย และพิจิตร 1 ราย) แยกเป็น ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย 

เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พะเยา น่าน ลำปาง พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ รวม 20 อำเภอ 53 ตำบล               

95 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 626 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย ภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ นครพนม อุดรธานี สกลนคร หนองบัวลำภู ชัยภูมิ สุรินทร์ มุกดาหาร ศรีสะเกษ 

และนครราชสีมา รวม 30 อำเภอ 48 ตำบล 72 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 

501 หลัง ผู้บาดเจ็บ 3 ราย ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ รวม 5 ตำบล             

5 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 49 หลัง  ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ชลบุรี และ

ปราจีนบุรี รวม 3 อำเภอ 6 ตำบล 20 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 82 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์

คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสี ยหาย            

เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุ

ก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม  

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว นางรติฬส พ่วงพร้อม หัวหน้า

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร รายงานสถานการณ์วาตภัยว่า ช่วงค่ำวันที่ ๔ เมษายน 

๒๕๖๔ เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้มีผู้บาดเจ็บ ๑ ราย บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้น         

๘ อำเภอ ๒๒ ตำบล ๑๐๑ หลังคาเรือน รวมทั้งมีต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นในหลายพื้นท่ีส่งผลให้เกิดไฟดับ 

 

 

พายุฤดูร้อน… 



๒ 

 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

• พายุฤดูร้อน 
หนังสือพิมพไ์ทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว  

- นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศ

ไทย ฉบับที่ ๑๓ โดยระบุว่า  ในช่วงวันที่ 4-6 เมษายน 2564 ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมี

ลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่า             

เกิดขึ้นได้ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน ทั ้งนี้ เนื ่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลัง            

ปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม

ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาตตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจะมีคลื่นกระแสลม

ตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ในขณะที่

ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องกันหลายวัน  
- จังหวัดตาก เกิดพายุฤดูร้อนพัดในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อำเภออุ้มผาง ส่งผลให้เส้นทางถูก         

ตัดขาดและมีต้นไม้ล้มทับถนนสายต่าง ๆ ในหมู่บ้านที่เชื่อมต่อกันหลายจุด โดยเฉพาะเส้นทางถนนสายหลัก 

อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง ส่วนบริเวณบ้านวะเบยทะถูกน้ ำพัดถนนทรุดหลายแห่ง             

ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วน 

- จังหวัดเชียงใหม่ เกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำในพื้นที ่ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง บ้านเรือน

ประชาชนได้รับความเสียหาย ๒๐ หลัง นอกจากนี้ ต้นลำไยที่กำลังติดช่อดอกถูกพายุพัดล้มลงรวมกว่า ๑๐๐ ต้น 

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑  เสนอข่าว 

จังหวัดชลบุรี ในพ้ืนที่อำเภอสัตหีบ เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่ม ทำให้มีฝนตกหนัก และมีฟ้าคะนอง ตั้งแต่ช่วงเช้า

นานติดกันหลายชั่วโมง ส่งผลให้น้ำระบายไม่ทัน เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ ต้นไม้ล้ม บ้านเรือนและ

ถนนถูกน้ำท่วม ต้องใช้เวลากว่าชั่วโมงน้ำจึงระบายลดลงและสามารถใช้ถนนได้ตามปกติ 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ คอลัมน์สกู๊ปข่าวหน้า ๑ หัวข้อข่าว พายุฤดูร้อนถี่และแรง เหตุอากาศ           

สุดแปรปรวน เสนอข่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นมา กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ 

ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ ทำให้ในตอนกลางวันพื้นที่ตอนบนของประเทศมีอุณหภูมิสูงสุด 

๓๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ส่งผลให้อากาศร้อนอบอ้าวสะสมหลายวัน ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะนี้มีโอกาสเกิดพายุฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อน            

ในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ก่อนเริ่มต้นฤดูฝนของทุกปี โดยปกติแล้วพื้นที่ประเทศไทยมีลักษณะเป็น

ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี มักมี

อากาศร้อนจัดอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน อีกทั้งมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเม่ือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปะทะกับสภาพพ้ืนที่ร้อนชื้นที่แห้งของ

ประเทศไทย ส่งผลให้อากาศบริเวณนั้นแปรปรวน ทำให้อากาศเย็นผลักความร้อนชื้นลอยตัวสู่ชั้นบรรยากาศ 

กลายเป็น… 



๓ 

 

กลายเป็นไอความชื้นกลั่นตัวเป็นหยดน้ำก่อตัวเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่และเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองและ         

ลมกระโชกแรงตามมา บางพ้ืนที่มีลูกเห็บตก สร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง สัตว์เลี้ยง และพืชผลทางการ

เกษตร แต่ฝนที ่ตกลงมานี ้มักมีลักษณะสั ้นๆ ๑-๒ ชั ่วโมง แล้วเปลี ่ยนเป็นท้องฟ้าเปิดอากาศเย็นลง  

ส่วนความเร็วลมกระโชกราว ๒๐ นอต รัศมีกินพื ้นที ่แคบ ๆ ประมาณ ๑๐ ตารางกิโลเมตรหรือรัศมี  

๒-๓ หมู่บ้านเท่านั้น สังเกตว่าในช่วง ๒-๓ ปีมานี้ ฤดูร้อนมักมีสภาพอากาศร้อนจัดสะสมผิดปกติ อีกทั้งมวล

อากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมค่อนข้างถี่บ่อยกว่าเดิม ผลักให้อากาศร้อนลอยตัวสู่ข้างบนเร็ว ส่งผลให้

เกิดลูกเห็บตกและพายุฤดูร้อนยกระดับกระแสลมกระโชกรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายขยายวงกว้าง

มากกว่าปกติ แม้ว่าปี ๒๕๖๔ เข้าสู่ปรากฏการณ์ลานีญา มีความชื้นเกิดฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ อากาศ 

ไม่ร้อนมาก แต่กลับมีโอกาสเกิดพายุลมแรงบ่อยยิ่งขึ้นด้วย เพราะปัจจัยสำคัญของการยกระดับพายุฤดูร้อน

หรือทำให้มีลมกระโชกแรงอันเกิดจากสภาพอากาศผันผวนแปรปรวนเพิ่มมากขึ้นกว่าอดีต มักเกิดจากการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้สภาวะโลกร้อนมากกว่าก็ได้ สำหรับการพยากรณ์ในช่วงระยะสั้น ๑-๒ ชั่วโมง

ก่อนการเกิดพายุในพื้นที่นั้น ใช้วิธีคำนวณอากาศเย็นจากจีนเข้ามาปกคลุมพื้นที่อากาศร้อน เพื่อแจ้งเตือน

ล่วงหน้าแบบกว้างในระดับภูมิภาค จังหวัด ให้ประชาชนรับทราบก่อน แต่ไม่อาจเจาะจงระบุพื้นที่แบบตำบล

และอำเภอได้ ประการต่อมา ฤดูร้อนยังมีโอกาสเกิดพายุทอร์นาโดหรือลมงวงช้างได้ด้วย ลักษณะเป็นลำ

เหมือนงวงช้างยื่นออกมาจากฐานเมฆ ทำให้มักเห็นเมฆเป็นลำพุ่งขึ้นสู่บรรยากาศคล้ายกับมีงวงหรือท่อ 

สามารถเกิดข้ึนได้ในจุดเล็ก ๆ ทั้งทางบกและทางทะเล อัตราการเกิดในประเทศไทยเฉลี่ย ๒-๓ ครั้งต่อปี และ

เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนไม่คงที่ มีโอกาสเกิดเหตุเลวร้ายผิดปกติของภัยธรรมชาติได้ จึงต้องหมั่น

ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านอยู่เสมอ 
• อาคารถล่ม 

หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว  
* พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วย 

ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  ไปในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และ 
เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาฏ  
พิลาสกัลยาณี ไปวางหน้าหีบศพ นายสมัญญา นิลธง นายอรรถพล ท้วมทอง นายสุทัศน์ เปลี่ยนกลัด และ               
นายธนภาพ ประไพ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลงิไหม้  
อาคารถล่มในหมู่บ้านกฤษดานคร ๓๑ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ในโอกาสนี้ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย      
ที่ได้รับบาดเจ็บ  

* นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา กล่าวภายหลังสามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดออกจาก
เหตุอาคารที่พักถล่ม ว่า ได้นำเจ้าหน้าที่ของสำนักเขตทวีวัฒนาทำความสะอาดโดยรอบ พร้อมติดป้ายคำสั่ง
ห้ามเข้าอาคาร เนื่องจากไม่ปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัย เบื้องต้นได้คุยกับตัวเเทนเจ้าของบ้านระบุว่า จะรีบ              
รื้อถอนซากอาคารออกโดยเร็ว ในส่วนของการก่อสร้างได้เริ่มก่อสร้างปี พ.ศ.๒๕๕๔ และสร้างเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๕๕   
มีใบอนุญาตก่อสร้าง ๓ ชั้น แต่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่า มีการต่อเติมมีผิดไปจากเเบบหรือไม่  คาดว่าจะ

ตรวจสอบ… 



๔ 

 

ตรวจสอบเเล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า โดยเขตจะออกใบอนุญาตให้รื้อถอนได้ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ 
และทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจจะเข้าตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ได้หลังจากทำการรื้อถอนอาคารก่อน             
ซึ่งได้แจ้งเจ้าของให้เหลือพื้นที่ชั้น ๑ ด้านหน้าซ้าย เนื่องจากสันนิษฐานว่าบริเวณดังกล่าวเป็นจุดต้นเพลิง  
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงบริเวณด้านหลังของบ้าน เนื่องจากยังมีควันคุกรุ่นตลอดเวลาตั้งแต่
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว นายสุชาติ ชมกลิ ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเสียใจและมีความเป็นห่วงลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุ               
เพลิงไหม้ดังกล่าว และได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าไปดูแลช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับ
บาดเจ็บตามสิทธิประโยชน์คุ ้มครองของกฎหมาย และประสานญาติผู ้เสียชีว ิตกรณีเป็นผู ้ประกันตน            
เพื่อดำเนินการช่วยเหลือค่าทำศพและสิทธิประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพโดยด่วน มีผู้เสียชีวิต ๕ ราย เป็น
ผู ้ประกันตนในปัจจุบัน ๑ คน เคยเป็นผู ้ประกันตน ๓ คน และมีเงินบำเหน็จชราภาพ และไม่ได้เป็น
ผู้ประกันตน ๑ คน คือ นายสมัญญา นิลธง อายุ ๔๘ ปี โดยรายละเอียด ดังนี้ ๑.นายสุทัศน์ เปลี่ยนกลัด อายุ 
๓๘ ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ และลูกจ้างบริษัท เคเอส พลาสติก ทายาทจะได้รับค่าทำศพ ๕๐,๐๐๐ บาท 
เงินสงเคราะห์กรณีตาย ๘๒,๘๐๐ บาท เงินบำเหน็จชราภาพแก่ทายาท ๑๓๒,๘๘๔.๐๓ บาท รวมทั้งสิ้น 
๒๖๕,๖๘๔.๐๓ บาท ๒.นายธนภพ ประไพ อายุ ๔๔ ปี สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
ทายาทได้รับเงินบำเหน็จชราภาพรวมดอกผล ๑๗,๖๒๔.๐๗ บาท ๓.นายอรรพล ท้วมทอง อายุ ๒๖ ปี สิ้นสุด
ความเป็นผู ้ประกันตนเมื ่อวันที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทายาทได้ร ับเงินบำเหน็จชราภาพรวมดอกผล 
๑๒,๒๒๓.๑๒ บาท ๔.นายเกียรติ แพตเตอร์สัน อายุ ๓๕ ปี สิ ้นสุดความเป็นผู ้ประกันตนเมื ่อว ันที่                   
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทายาทได้รับเงินบำเหน็จชราภาพรวมดอกผล ๒๙,๐๐๔.๘๗ บาท รวมจ่ายประโยชน์
ทดแทน ๓๒๔,๕๓๖.๐๙ บาท และมีผู ้บาดเจ็บ ๓ ราย คือ ๑.นายอิทธิพล ประสงค์ทรัพย์ อายุ ๓๔ ปี            
เป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ๒.นายสุรศักดิ์ เปลี่ยนกลัด อายุ ๓๒ 
ปี สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ รักษาพยาบาลที่รพ.วิชัยเวช หนองแขม ๓.นายธีรพล 
ทองศิริ อายุ ๒๖ ปี ไม่ใช่ผู ้ประกันตน รักษาพยาบาลที่  รพ.จุฬาลงกรณ์ ซึ ่งผู ้ได้ร ับบาดเจ็บจะได้ร ับการ
รักษาพยาบาลจนกว่าจะหายขาดและเงินทดแทนการขาดรายได้ตามใบรับรองแพทย์ที่กำหนดให้หยุดงานและ
การรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่  ๖ จะได้แจ้งสิทธิประโยชน์
ให้กับผู้ประกันตน และทายาทผู้เสียชีวิตทราบ พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์
แก่ผู้มีสิทธิดังกล่าวต่อไป 

• ฝุ่นละออง    

หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงรายถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟ

อย่างหนาแน่น เนื่องจากมีประชาชนลักลอบเผาอยู่จนเกิดการสะสมในอากาศ ประกอบกับหมอกควันข้ามแดนจาก

ประเทศเมียนมาและพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้วัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ระดับ ๒๑๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

และค่า PM10ระดับ ๒๔๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชน นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขเชียงราย เปิดเผยว่า นายประจญ 

ปรัชญ์สกุล … 



๕ 

 

ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา           

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแทบไม่พบจุดความร้อนหรือจุดฮอทสปอตในพื้นที่  แต่เป็นหมอกควันที่มาจากพื้นข้างเคียง 

ซึ่งทางจังหวัดได้จัดชุดลาดตระเวนป้องปราบไม่ให้เกิดไฟป่าตลอด ๒๔ ชั่วโมง ขณะที่สาธาณสุขได้เฝ้าระวัง           

ผู้ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจทุกชนิด             

โรคผิวหนังอักเสบและตาอักเสบ มีประมาณ ๓๕,๓๖๙ ราย ซึ่งได้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดแล้ว 

• โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - 2019 
หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว วันที ่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ศูนย์ข้อมูล COVID – 19 รายงาน

สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๙๖ ราย ติดเชื้อในประเทศ 

๘๗ ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ ๙ ราย มีผู้ติดเชื้อสะสม ๒๙,๑๒๗ ราย รักษาหายแล้ว ๒๗,๗๗๔ ราย          

อยู่ระหว่างการรักษา ๑,๒๕๘ ราย เสียชีวิตสะสม ๙๕ ราย สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่มากจาก ๑๓ จังหวัด 

แบ่งเป็น ๓ พื้นที่ คือ สมุทรสาคร ๑๓ ราย กรุงเทพมหานคร ๓๕ ราย และจังหวัดอ่ืนๆ รวม ๓๙ ราย 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

www.tmd.go.th เสนอข่าว พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า 

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ

ตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และคลื่น

กระแสลมตะวันตกเคลื ่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

ต่อเนื ่องกันหลายวัน ลักษณะเช่นนี ้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ ้น โดยมี ลักษณะของ               

พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางพื ้นที ่ รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง               

(ตามรายละเอียดประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดุร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 15 (71/2564)) 

สำหรับทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้

ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ อนึ่ง ในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และ            

อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นหลายพื้นที่ ดังนั้นการสะสมของ              

ฝุ่นละออง/หมอกควันจึงมีแนวโน้มลดลง เว้นแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนที่มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน

ค่อนข้างมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว มีกำลังอ่อนและการระบายของอากาศมีน้อย 

 

เข้ามา… 



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14586
วันที่: จันทร์ 5 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: วาตภัยพัดถล่ม22จังหวัดบ้านพัง1.2พันหลัง-ตาย1

รหัสข่าว: C-210405005109(5 เม.ย. 64/06:16) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 47.46 Ad Value: 59,325 PRValue : 177,975 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8910
วันที่: จันทร์ 5 เมษายน 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: พายุถล่มทั่วไทย!กระหน่ำถึง6เม.ย.

รหัสข่าว: C-210405008067(5 เม.ย. 64/03:39) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 165.02 Ad Value: 156,769 PRValue : 470,307 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8910
วันที่: จันทร์ 5 เมษายน 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: พายุถล่มทั่วไทย!กระหน่ำถึง6เม.ย.

รหัสข่าว: C-210405008067(5 เม.ย. 64/03:39) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 165.02 Ad Value: 156,769 PRValue : 470,307 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24519
วันที่: จันทร์ 5 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: เหนืออ่วม!พายุถล่มเชียงใหม่'เมืองชาละวัน'บ้านพังพินาศ

รหัสข่าว: C-210405021000(5 เม.ย. 64/03:11) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 50.83 Ad Value: 53,371.50 PRValue : 160,114.50 คลิป: สี่สี(x3)



           
ฉบับประจำวันที่..5..เดือน..เมษายน... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้า  (...)บ่าย  หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น 
 

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 22 จังหวดั คลี่คลายแล้วทุกจงัหวัด – เรง่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

4 เม.ย. 64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 64 - ปัจจุบัน เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 
ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในพื้นที่ 22 จังหวัด รวม 54 อำเภอ 112 ตำบล 192 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง บ้านเรือนประชาชน
เสียหาย 1,258 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 5 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานหย่อม
ความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทะเลอันดามัน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้
ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนตกเพ่ิมขึ้นและฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ในห้วงวันที่ 31 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน 
(4 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ในพ้ืนที่ 22 จังหวัด รวม 54 อำเภอ 
112 ตำบล 192 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1,258 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย (น่าน) ผู้บาดเจ็บ 5 ราย (น่าน              
1 ราย สุรินทร์ 3 ราย และพิจิตร 1 ราย) แยกเป็น ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พะเยา น่าน ลำปาง 
พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ รวม 20 อำเภอ 53 ตำบล 95 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 626 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย 
ผู้บาดเจ็บ 2 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ นครพนม อุดรธานี สกลนคร หนองบัวลำภู ชัยภูมิ สุรินทร์ มุกดาหาร              
ศรีสะเกษ และนครราชสีมา รวม 30 อำเภอ 48 ตำบล 72 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 501 หลัง ผู้บาดเจ็บ              
3 ราย ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ รวม 5 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 49 หลัง  
ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ชลบุรี และปราจีนบุรี รวม 3 อำเภอ 6 ตำบล 20 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย                 
82 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือ            
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และ
สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือ                
โดยด่วนต่อไป 

 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห์  ปีท่ี...... ฉบับท่ี..... 

(.....)ไทยรฐั (...)เดลินิวส์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสต์ทูเดย ์

(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหน้า (...)คม ชัด ลึก (...)บ้านเมือง (...)ไทยโพสต์  

(/) www.matichonco.th www.dailynews.co.th www.naewna.com www.fm91bkk.com www.mgronline.com   



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11086
วันที่: จันทร์ 5 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: พายุฝนถล่มสัตหีบ-จมสุขุมวิท

รหัสข่าว: C-210405012071(5 เม.ย. 64/03:54) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 16.81 Ad Value: 18,491 PRValue : 55,473 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23085
วันที่: จันทร์ 5 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 5

หัวข้อข่าว: สกู๊ปหน้า1: พายุฤดูร้อนถี่และแรง เหตุอากาศสุดแปรปรวน

รหัสข่าว: C-210405009033(5 เม.ย. 64/03:07) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 104.81 Ad Value: 230,582 PRValue : 691,746 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23085
วันที่: จันทร์ 5 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 5

หัวข้อข่าว: สกู๊ปหน้า1: พายุฤดูร้อนถี่และแรง เหตุอากาศสุดแปรปรวน

รหัสข่าว: C-210405009033(5 เม.ย. 64/03:07) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 104.81 Ad Value: 230,582 PRValue : 691,746 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15730
วันที่: จันทร์ 5 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6, 7

หัวข้อข่าว: 'ในหลวง-พระราชินี' พระราชทานน้ำหลวง อาบศพ4กู้ภัยตึกถล่ม

รหัสข่าว: C-210405020007(5 เม.ย. 64/04:47) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 122.45 Ad Value: 189,797.50 PRValue : 569,392.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15730
วันที่: จันทร์ 5 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6, 7

หัวข้อข่าว: 'ในหลวง-พระราชินี' พระราชทานน้ำหลวง อาบศพ4กู้ภัยตึกถล่ม

รหัสข่าว: C-210405020007(5 เม.ย. 64/04:47) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 122.45 Ad Value: 189,797.50 PRValue : 569,392.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15730
วันที่: จันทร์ 5 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6, 7

หัวข้อข่าว: 'ในหลวง-พระราชินี' พระราชทานน้ำหลวง อาบศพ4กู้ภัยตึกถล่ม

รหัสข่าว: C-210405020007(5 เม.ย. 64/04:47) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 122.45 Ad Value: 189,797.50 PRValue : 569,392.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11086
วันที่: จันทร์ 5 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ปีติ-ทรงรับไว้ในบรมราชานุเคราะห์

รหัสข่าว: C-210405012051(5 เม.ย. 64/03:47) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 107.13 Ad Value: 166,051.50 PRValue : 498,154.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11086
วันที่: จันทร์ 5 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ปีติ-ทรงรับไว้ในบรมราชานุเคราะห์

รหัสข่าว: C-210405012051(5 เม.ย. 64/03:47) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 107.13 Ad Value: 166,051.50 PRValue : 498,154.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14586
วันที่: จันทร์ 5 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ล่าง)

หัวข้อข่าว: เชียงรายเร่งแก้ไขหมอกควันกระทบป่วยทะลุ3หมื่นคน

รหัสข่าว: C-210405005043(5 เม.ย. 64/06:11) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 17.34 Ad Value: 15,606 PRValue : 46,818 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11086
วันที่: จันทร์ 5 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: ติดเป็นลูกโซ่แล้ว70 โควิดผับ

รหัสข่าว: C-210405012050(5 เม.ย. 64/03:48) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 167.28 Ad Value: 259,284 PRValue : 777,852 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11086
วันที่: จันทร์ 5 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: ติดเป็นลูกโซ่แล้ว70 โควิดผับ

รหัสข่าว: C-210405012050(5 เม.ย. 64/03:48) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 167.28 Ad Value: 259,284 PRValue : 777,852 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11086
วันที่: จันทร์ 5 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: ติดเป็นลูกโซ่แล้ว70 โควิดผับ

รหัสข่าว: C-210405012050(5 เม.ย. 64/03:48) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 167.28 Ad Value: 259,284 PRValue : 777,852 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11086
วันที่: จันทร์ 5 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: ติดเป็นลูกโซ่แล้ว70 โควิดผับ

รหัสข่าว: C-210405012050(5 เม.ย. 64/03:48) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 167.28 Ad Value: 259,284 PRValue : 777,852 คลิป: สี่สี(x3)



4/5/2021 กรมอตุนุยิมวทิยา--พยากรณอ์ากาศประจําวนั

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

พยากรณ์อากาศประจําวนั
ขอ้มลูยอ้นหลงั : -- เลอืกวนัที� --    สาํหรบัพมิพ์   

ประจาํวนัที� 5 เมษายน 2564

ลกัษณะอากาศท ั�วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั�วโมงขา้งหน้า บรเิวณความกดอากาศสงูหรือมวลอากาศเย็นกาํลงัปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
ประกอบกบัมลีมใตแ้ละลมตะวนัออกเฉียงใตพ้ดันําความชื�นจากทะเลจีนใตแ้ละอา่วไทยเขา้มาปกคลุมภาคเหนือตอนลา่ง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวนัออก รวมท ั�งกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และคลื�นกระแสลมตะวนัตกเคลื�อนเขา้มาปกคลุมภาคเหนือ ในขณะที�ประเทศไทย
ตอนบนมอีากาศรอ้นถงึรอ้นจดัตอ่เนื�องกนัหลายวนั ลกัษณะเชน่นี�จะทาํใหป้ระเทศไทยตอนบนมพีายฤุดรูอ้นเกดิขึ�น โดยมลีกัษณะของพายฝุนฟ้า
คะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางพื�นที� รวมถงึมฟ้ีาผา่เกดิขึ�น และมฝีนตกหนกับางแหง่ (ตามรายละเอยีดประกาศกรมอตุนิุยมวทิยา เรื�อง พายุ
ฤดรุอ้นบรเิวณประเทศไทย ฉบบัที� 15 (71/2564)) 
สาํหรบัทะเลอนัดามนั ภาคใต ้และอา่วไทย มลีมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมตะวนัออกเฉียงใตพ้ดัปกคลุม ทาํใหภ้าคใตม้ฝีนฟ้าคะนองในระยะนี� 

ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี�ลมใตแ้ละลมตะวนัออกเฉียงใตพ้ดันําความชื�นจากทะเลจีนใตแ้ละอา่วไทยเขา้มาปกคลุมประเทศไทย ทาํใหบ้รเิวณดงักลา่วมฝีนฟ้า
คะนองเกดิขึ�นหลายพื�นที� ดงันั�นการสะสมของฝุ่ นละออง/หมอกควนัจงึมแีนวโน้มลดลง เวน้แตบ่รเิวณภาคเหนือตอนบนที�มกีารสะสมของฝุ่ น
ละออง/หมอกควนัคอ่นขา้งมาก เนื�องจากลมที�พดัปกคลุมบรเิวณดงักลา่ว มกีาํลงัออ่นและการระบายของอากาศมน้ีอย

 คน้หา      1182 สายดว่น อต.   |  facebook  |  English

หนา้แรก สภาพอากาศ ภมูอิากาศ วชิาการ บรกิาร ประกาศ เกี�ยวกบัเรา

https://www.tmd.go.th/programs/uploads/reports/DailyForecast/2021-04-05-0600.pdf
https://www.facebook.com/tmd.go.th
https://www.tmd.go.th/en

