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ปภ. รำยงำนเกิดน้ ำท่วมฉับพลัน น้ ำไหลหลำก วำตภัยในพื้นที่ภำคใต้ 5 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และคลี่คลำยสถำนกำรณ์โดยเร็ว 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต  าปกคลุม
ประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที  ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าไหลหลาก 
และวาตภัย ตั้งแต่วันที  25 พฤศจิกายน-ปัจจุบัน (28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.00 น.) มีพ้ืนที ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม
ฉับพลัน น้ าไหลหลาก และวาตภัย รวม 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา และยะลา รวม 26 อ าเภอ 82 ต าบล 
302 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 564 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกเป็น พ้ืนที ได้รับผลกระทบจาก     
น้ าท่วมฉับพลันและน้ าไหลหลาก 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา และยะลา รวม 24 อ าเภอ 74 ต าบล 
253 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 433 ครัวเรือน โดย นครศรีธรรมรำช น้ าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที  8 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอชะอวด อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช อ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอพระพรหม อ าเภอท่าศาลา อ าเภอ     
ทุ่งสง และอ าเภอพิปูน รวม 33 ต าบล 153 หมู่บ้าน พัทลุง น้ าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที  7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองพัทลุง 
อ าเภอนาโหนด อ าเภอป่าบอน อ าเภอศรีนครินทร์ อ าเภอกงหรา และอ าเภอตะโหมด รวม 14 ต าบล 39 หมู่บ้าน ตรัง น้ าไหลหลาก
เข้าท่วมพ้ืนที  2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองตรัง และอ าเภอนาโยง รวม 2 ต าบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 40 ครัวเรือน 
สงขลำ น้ าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที  6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสงขลา อ าเภอจะนะ อ าเภอสะเดา อ าเภอหาดใหญ่  อ าเภอ
ควนเนียง และอ าเภอสิงหนคร รวม 24 ต าบล 55 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 373 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคง             
มีสถานการณ์น้ าท่วม 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอสะเดา อ าเภอควนเนียง และอ าเภอสิงหนคร ยะลำ น้ าไหลหลาก
เข้าท่วมพ้ืนที ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา ประชาชนได้รับผลกระทบ 20 ครัวเรือน ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยระดับ
น้ าท่วมลดลงและอยู่ระหว่างส ารวจความเสียหาย พ้ืนที ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 1 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช รวม     
3 อ าเภอ (อ าเภอสิชล อ าเภอท่าศาลา อ าเภอหัวไทร) 11 ต าบล 49 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 131 หลัง   
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นและหน่วยงานที เกี ยวข้อง    
จัดเจ้าหน้าที พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื องจักรกลสาธารณภัย เครื องสูบน้ าเรือท้องแบนพร้อมเครื องยนต์ รถบรรทุกติดตั้งเครน    
รถเคลื อนย้ายผู้ประสบภัย รถไฟฟ้าส่องสว่าง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ งของไปไว้ในที สูงและเร่งระบายน้ าท่วมขัง
รวมถึงแจกจ่ายเครื องอุปโภคบริโภค อีกท้ังจัดเจ้าหน้าที ส ารวจและประเมินความเสียหาย เพื อด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ทั้งนี้ ประชาชนที ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทาง      
สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั วโมง เพื อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15603
วันที่: อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 8(ขวา)

หัวข้อข่าว: 'ปภ.'สรุปน้ำท่วม5จว.ภาคใต้ นราธิวาสสั่งเฝ้าระวัง5อำเภอ

รหัสข่าว: C-201129020040(29 พ.ย. 63/06:24) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 30.71 Ad Value: 33,781 PRValue : 101,343 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14460
วันที่: อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 2, 9

หัวข้อข่าว: ปภ.เร่งมือช่วย5จว.ใต้นาท่วมหนัก

รหัสข่าว: C-201129005072(29 พ.ย. 63/06:39) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 107.87 Ad Value: 97,083 PRValue : 291,249 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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วันที่: อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 9, 10

หัวข้อข่าว: 'เชียงใหม่'ผวา!พบหญิงไทยติดเชื้อโควิด-19

รหัสข่าว: C-201129005064(29 พ.ย. 63/06:33) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 142.73 Ad Value: 178,412.50 PRValue : 535,237.50 คลิป: สี่สี(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: ไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง1-3องศา ภาคอีสาน-ตะวันออกมีฝนเล็กน้อย

รหัสข่าว: I-I201129000326 หน้า: 1/4

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

https://www.posttoday.com/social/general/639108
https://www.posttoday.com
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