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ปภ. เร่งช่วยเหลือประชำชนจำกเหตุวำตภัยใน 6 จ.ภำคอีสำน ล่ำสุดคลี่คลำยแล้ว  ข่าวทั่วไป06 มิ.ย. 64 17:58น. 
  กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
(กอปภ.ก.) รายงานมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีก าลังแรงขึ้น ประกอบ
กับมีหย่อมความกดอากาศต่ าบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ท าให้ประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ในช่วงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 จนถึงปัจจุบันมีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากลมกระโชกแรง น้ าไหลหลาก และดินสไลด์ รวม 39 
อ าเภอ 58 ต าบล 134 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 891 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกได้ดังนี้ 
  ภำคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง แพร่ และพะเยา รวม 9 อ าเภอ 12 ต าบล 27 หมู่บ้าน บ้านเรือน
เสียหาย 42 หลัง 
  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
และนครราชสีมา รวม 29 อ าเภอ 45 ต าบล 106 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 849 หลัง 
  ภำคกลำง 1 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี รวม 1 อ าเภอ 1 ต าบล 1 หมู่บ้าน 
  ภำคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี รวม 1 อ าเภอ 1 ต าบล 1 หมู่บ้าน 
 
  ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงท่ีผ่ำนมำ เกิดวาตภัยใน 6 จังหวัด รวม 20 อ าเภอ 34 ต าบล 78 หมู่บ้าน ดังนี้ 
ยโสธร เกิดวาตภัยในพื้นท่ี 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอกุดชุม และอ าเภอเลิงนกทา รวม 2 ต าบล 4 หมู่บ้าน 
ร้อยเอ็ด เกิดวาตภัยในพื้นท่ี 2 อ าเภอ ได้แก่อ าเภอธวัชบุรี และอ าเภอเชิงขวัญ รวม 4 ต าบล 8 หมู่บ้าน 
ศรีสะเกษ เกิดวาตภัยในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอกันทรลักษณ์ อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอพยุห์ อ าเภอภูสิงห์ 
อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอวังหิน และอ าเภอไพรบึง รวม 13 ต าบล 24 หมู่บ้าน 
สุรินทร์ เกิดวาตภัยในอ าเภอบัวเชด รวม 2 ต าบล 11 หมู่บ้าน 
อุบลรำชธำนี เกิดวาตภัยในพื้นท่ี 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอน้ ายืน อ าเภอพิบูลมังสาหาร อ าเภอส าโรง และอ าเภอบุณฑริก รวม 
8 ต าบล 14 หมู่บ้าน 
กำฬสินธุ์ เกิดวาตภัยในพื้นท่ี 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอฆ้องชัย อ าเภอกุฉินารายณ์ และอ าเภอเขาวง รวม 5 ต าบล 17 หมู่บ้าน 
  ปัจจุบันสถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส ารวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือ
ด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงิน
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
โดย ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (06 มิ.ย. 64) 
 

 

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(/.)https://today.line.me/th/v2/article/125QEM 
(/)https://www.infoquest.co.th 
  



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15794
วันที่: อังคาร 8 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 3

หัวข้อข่าว: ปภ.เตือนพายุซัด13จว. อีสานอ่วมหลังคาปลิว

รหัสข่าว: C-210608038069(7 มิ.ย. 64/08:10) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 37.52 Ad Value: 41,272 PRValue : 123,816 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14649
วันที่: จันทร์ 7 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: พายุฝนพัดถล่ม 'สุรินทร์' บ้านพังเสียหาย 300 หลัง ผญบ.ชี้หนักสุดรอบ 50 ปี วอนภาค...

รหัสข่าว: C-210607005026(7 มิ.ย. 64/06:05) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 60 Ad Value: 54,000 PRValue : 162,000 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14649
วันที่: จันทร์ 7 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: พายุฝนพัดถล่ม 'สุรินทร์' บ้านพังเสียหาย 300 หลัง ผญบ.ชี้หนักสุดรอบ 50 ปี วอนภาค...

รหัสข่าว: C-210607005026(7 มิ.ย. 64/06:05) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 60 Ad Value: 54,000 PRValue : 162,000 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15794
วันที่: อังคาร 8 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 5

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ขอโทษวัคซีนน้อยทำให้ไม่สบายใจ แห่ฉีด3แสนโดส

รหัสข่าว: C-210608020060(8 มิ.ย. 64/04:18) หน้า: 1/5

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

Col.Inch: 271.35 Ad Value: 420,592.50 PRValue : 1,261,777.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15794
วันที่: อังคาร 8 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 5

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ขอโทษวัคซีนน้อยทำให้ไม่สบายใจ แห่ฉีด3แสนโดส

รหัสข่าว: C-210608020060(8 มิ.ย. 64/04:18) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 271.35 Ad Value: 420,592.50 PRValue : 1,261,777.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15794
วันที่: อังคาร 8 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 5

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ขอโทษวัคซีนน้อยทำให้ไม่สบายใจ แห่ฉีด3แสนโดส

รหัสข่าว: C-210608020060(8 มิ.ย. 64/04:18) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 271.35 Ad Value: 420,592.50 PRValue : 1,261,777.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15794
วันที่: อังคาร 8 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 5

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ขอโทษวัคซีนน้อยทำให้ไม่สบายใจ แห่ฉีด3แสนโดส

รหัสข่าว: C-210608020060(8 มิ.ย. 64/04:18) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 271.35 Ad Value: 420,592.50 PRValue : 1,261,777.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15794
วันที่: อังคาร 8 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 5

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ขอโทษวัคซีนน้อยทำให้ไม่สบายใจ แห่ฉีด3แสนโดส

รหัสข่าว: C-210608020060(8 มิ.ย. 64/04:18) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 271.35 Ad Value: 420,592.50 PRValue : 1,261,777.50 คลิป: สี่สี(x3)
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พยำกรณ์อำกำศประจ ำวัน 

:      

ประจ ำวันท่ี 7 มิถุนำยน 2564 

ลักษณะอำกำศ
ทั่วไป 

พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก ำลังปำนกลำงพัดปก
คลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทย และอ่ำวไทย ประกอบกับมีหย่อมควำมกดอำกำศต่ ำ
ปกคลุมบริเวณประเทศลำวตอนบนและอ่ำวตังเกี๋ยประเทศเวียดนำม ลักษณะเช่นนี้
ท ำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้ำคะนองกระจำย และมีฝนตกหนักบำงแห่งบริเวณภำคเหนือ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชำชน
บริเวณดังกล่ำวระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย ส ำหรับคลื่นลมบริเวณ
ทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยตอนบนมีก ำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดำมันมีคลื่นสูง
ประมำณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูงมำกกว่ำ 2 เมตร ชำวเรือบริเวณ
ทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยตอนบนควรเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรเดินเรือในบริเวณที่
มีฝนฟ้ำคะนอง 

ฝุ่นละอองขนำดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนกำรสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย 
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