
  
  
  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีดังนี้ 

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

• มาตรการป้องกันภัยหนาว 
- www.chiangmainews.co.th เสนอข่าว นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา            

สาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า  ฤดูหนาวปีนี้ประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยจะมีอากาศ

หนาวเย็นและหนาวจัดในบางช่วงต่อเนื่องจนสิ้นสุดฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกอบกับช่วงฤดูหนาว           

มีสภาพอากาศแห้งลมพัดแรง และหมอกปกคลุม จึงเพ่ิมความเสี่ยงต่อการอุบัติภัยหลากหลายรูปแบบ เพ่ือลดผลกระทบ

จากสภาพอากาศหนาวเย็นและภัยในช่วงฤดูหนาว กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ                   

โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้บูรณาการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยในช่วงฤดูหนาวอย่างเข้มข้น ดังนี้ 1.เตรียมพร้อมรับมือภัยหนาวเชิงรุก         

โดยจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ประกอบด้วย หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                

เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศ และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยหนาว รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูหนาว 

จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพ่ือซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กำหนด

แนวทางการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวและชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ สำรวจและปรับปรุงบัญชี

ผู้ประสบภัยหนาวกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพลภาพ สตรีมีครรภ์ และผู้มีรายได้น้อย              

เพ่ือวางแผนแจกจ่ายเครื่องกันหนาวอย่างทั่วถึง สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะวิธีดูแล

สุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศหนาวเย็น 2.วางมาตรการป้องกันภัยที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว ครอบคลุมทั้งการป้องกัน

อัคคีภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ และรถดับเพลิงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุได้ทันที รวมถึงสนธิกำลัง

เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว อีกทั้ง

ประสานขอความร่วมมือกับเกษตรกรใช้วิธีไถกลบแทนการเผาตอซังข้าว วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดความ

เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและมลพิษทางอากาศ การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยประสานกรมทางหลวง กรมทางหลวง

ชนบทและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งป้ายเตือนและไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแล

ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 3.การเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดสรรเครื่องกัน

หนาวอย่างทั่วถึง ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน             

เป็นหลักและความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ รวมถึงแบ่งมอบพื้นที่และหน่วยงานรับผิดชอบการ

ดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อน อีกทั้งประสานทุกภาคส่วน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ประสบภัยหนาว

ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย 

หนังสือพิมพ์… 

… 



๒ 

 

- หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๓ คอลัมน์ข่าวสั้น เสนอข่าว นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ  
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพัฒนา               
ความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ในการอุปถัมถ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย               
กับสถาบันการศึกษา ๑๕ แห่ง และหน่วยงานราชการกว่า ๑๐ กรม โดยมีเอกชนเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งนายแพทย์ 
กระแส ชนะวงศ์ ประธานมูลนิธิ กล่าวว่า การบริหารจัดการภัยพิบัติจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน บูรณาการร่วมมือกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพองค์รวม สหประชาชาติ           
ได้เน้นเรื่อง Sustainable Development ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้การพัฒนาการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

• การบริหารจัดการน้ำ 
- หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน และ                

ดร. ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ประชุมเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 

โดยกำชับให้โครงการชลประทานในพื้นท่ีภาคใต้ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำอย่างเต็มศักยภาพ และปฏิบัติ

ตามมาตรการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย โดยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในจังหวัดภาคใต้รวม ๙๐ จุด อย่างไรก็ดี 

ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำในพื้นที ่ภาคใต้ มีปริมาณน้ำรวมกัน ๖,๑๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๙               

ของความจุอ่างฯ สถานการณ์น้ำโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ภาคใต้จะมี

ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงมกราคม ๒๕๖๔ อาจส่งผลให้เกิด           

น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ และกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมิน

สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำช่วงวันที่ ๒๖ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จึงได้เน้นย้ำ 

ให้ทุกโครงการเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และน้ำท่าอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ได้เตรียม           

ความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและดำเนินโครงการเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะยาวในพื้นที่

ภาคใต้ หากโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งป้องกัน

ความเสียหายต่อพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนด้วย 

• โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - 2019 
- หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส          

โคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย ประจำ

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ว่า พบผู ้ป่วยใหม่ ๑๖ ราย เป็นผู ้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าพัก                           

ในสถานกักกันของรัฐ ผู้ป่วยสะสม ๓,๙๔๒ ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว ๙๔ ราย เสียชีวิต ๖๐ ราย  สำหรับสถานการณ ์

ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสม ๖๐,๘๑๓,๙๐๖ คน เสียชีวิตกว่า ๑,๔๒๘,๕๑๙ คน ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 

สหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล 

 

 

พยากรณ…์ 

… 
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พยากรณ์อากาศประจำวัน 

- www.posttoday.com เสนอข่าว พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือ

มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็น

ในตอนเช้า โดยมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง  สำหรับมรสุมตะวันออก 

เฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณ

ปลายแหลมมลายู ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชน

บริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง

มากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณ

ที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 27-28 พ.ย.63 

 



           
ฉบับประจำวันที่..27..เดือน..พฤศจิกายน... พ.ศ......2563..... กรอบ (./..)เช้า  (...)บ่าย  หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น 
 

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนเตรยีมพร้อมรับมือภัยในช่วงฤดูหนาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทั่วถึง 
 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยในช่วงฤดูหนาว โดยสำรวจและปรับปรุงบัญชีผู้ประสบภัยหนาวกลุ่มเปราะบาง 
ควบคู่กับการวางจัดสรรเครื่องกันหนาวอย่างทั่วถึง พร้อมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะวิธีดูแลสุขภาพในช่วง
ที่สภาพอากาศหนาวเย็น รวมถึงวางมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวอย่างเข้มข้น ทั้งอัคคีภัย ไฟป่าจากสภาพอากาศแห้ง อุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงหมอกลงจัด และการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงอากาศหนาว เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมทุกมิติ 
 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า  จากการติดตามการคาดหมาย
ลักษณะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ฤดูหนาวปีนี้ประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยจะมีอากาศหนาว
เย็นและหนาวจัดในบางช่วงต่อเนื่องจนสิ้นสุดฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกอบกับช่วงฤดูหนาวมีสภาพอากาศแห้งลมพัดแรง 
และหมอกปกคลุม จึงเพ่ิมความเสี่ยงต่อการอุบัติภัยหลากหลายรูปแบบ ทั้งอัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือลด
ผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นและภัยในช่วงฤดูหนาว กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จึงได้บูรณาการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมพร้อม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยในช่วงฤดูหนาวอย่างเข้มข้น ดังนี้ 1.เตรียมพร้อมรับมือภัยหนาวเชิงรุก โดยจัดตั้งคณะทำงานติดตาม
สถานการณ์ประกอบด้วย หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว 
ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศ และคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยง            
ภัยหนาว รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูหนาว เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือและวางมาตรการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพ่ือซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กำหนดแนวทางการ
จัดเตรียมเครื่องกันหนาวและชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ สำรวจและปรับปรุงบัญชีผู้ประสบภัยหนาวกลุ่ม
เปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพลภาพ สตรีมีครรภ์ และผู้มีรายได้น้อย โดยระบุจำนวนผู้ประสบภัย แยกราย
ครัวเรือนตามอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เพ่ือวางแผนแจกจ่ายเครื่องกันหนาวอย่างทั่วถึง สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยในช่วง
ฤดูหนาว โดยเฉพาะวิธีดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศหนาวเย็น เช่น ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือคลายหนาว เพราะมี              
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ (Hypothermia) ไม่ผิงไฟในที่อับอากาศหรืออากาศไม่ถ่ายเท เพราะจะทำให้
หมดสติและขาดอากาศหายใจ พร้อมประสานหน่วยงานสาธารณสุขเพ่ิมความเข้มข้นในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกัน
โรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว 2.วางมาตรการป้องกันภัยที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว ครอบคลุมทั้งการป้องกันอัคคีภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่ 
วัสดุอุปกรณ์ และรถดับเพลิงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุได้ทันที รวมถึงสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา            
เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในพ้ืนที่ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว อีกทั้งประสานขอความร่วมมือกับเกษตรกรใช้วิธีไถกลบแทนการเผา             
ตอซังข้าว วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและมลพิษทางอากาศ การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
โดยประสานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งป้ายเตือนและไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยง
อุบัติเหตุ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากทัศนวิสัยไม่ดี หมอกปกคลุมเส้นทาง และถนนเปียกลื่น พร้อมจัด
เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 3.การเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดสรรเครื่องกัน
หนาวอย่างทั่วถึง ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักและความ
คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ รวมถึงแบ่งมอบพ้ืนที่และหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อน อีกทั้งประสานทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อาทิ รัฐวิสาหกิจและ
ภาคเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ประสบภัย
หนาวได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย 
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ปีที่: 25 ฉบับที่: 8782
วันที่: ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: ผนึกสร้างเครือข่ายรับมือภัยพิบัติ

รหัสข่าว: C-201127008025(27 พ.ย. 63/04:33) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 14.51 Ad Value: 10,882.50 PRValue : 32,647.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14458
วันที่: ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: กรมชลพร้อมรับมือน้ำท่วม16จว.ภาคใต้สั่งจนท.เฝ้าระวัง90จุดขนเครื่องจักรลงพื้นที่

รหัสข่าว: C-201127005019(27 พ.ย. 63/06:03) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 43.89 Ad Value: 54,862.50 PRValue : 164,587.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14458
วันที่: ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 11

หัวข้อข่าว: กลางปี'64ได้เฮนายกฯแจงเริ่มฉีดวัคซีนโควิด

รหัสข่าว: C-201127005115(27 พ.ย. 63/06:19) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 122.66 Ad Value: 153,325 PRValue : 459,975 คลิป: สี่สี(x3)
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Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 122.66 Ad Value: 153,325 PRValue : 459,975 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:33
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศเย็นตอนเช้า ลมแรง - ใต้ฝนหนักบางแห่ง

รหัสข่าว: I-I201127000379 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/638975
https://www.posttoday.com
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