
  

  

  สรุปขาวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี ่ยวกับภารกิจของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            

สาธารณภัย การบริหารราชการ และขาวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีดังนี ้

ขาวเกี่ยวกับภารกิจของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 อุทกภัย 
- www.today.line.me เสนอขาว วันที่ 3 ธ.ค. 63 เวลา 14.00 น. ที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

พรอมดวยนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชุมติดตามสถานการณ

อุทกภัยและการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใตผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซไปยัง 9 จังหวัด ไดแก 

นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎรธานี สงขลา นราธิวาส ตรัง สตูล ยะลา และปตตานี กำชับบูรณาการสรรพกำลัง

เจาหนาที่และเครื่องจักรกลดานสาธารณภัยทุกประเภทเรงคลี่คลายสถานการณภัยและชวยเหลือผูประสบภัย

พรอมใหการดูแลผู ประสบภัยทุกดานอยางดีที ่สุดโดยไมมีขอจำกัด โดยเฉพาะดานการดำรงชีพในเบื ้องตน               

ดาน ปภ. เรงระดมสรรพกำลังเจาหนาที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัย ทั้งรถ เรือ เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ             

จากศูนยปภ.เขตในพื้นท่ีใกลเคียงเขาใหการชวยเหลือพ่ีนองชาวใตอยางเต็มกำลัง  

-  www.thaipost.net www.innnews.co.th www.thainews.prd.go.th www.banmuang.co.th 

www.thansettakij.com www.matichon.co.th www.news.thaipbs.co.th thairathtv หนังสือพิมพมติชน หนา ๑  

หนังสือพิมพเดลินิวส หนา ๑ หนังสือพิมพขาวสด หนา ๑ หนังสือพิมพแนวหนา หนา ๑ หนังสือพิมพ

สยามรัฐ หนา ๑ หนังสือพิมพไทยรัฐ หนา ๑ เสนอขาว กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน

สถานการณน้ำทวมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ในพื้นที่ภาคใต 9 จังหวัด 70 อำเภอ 358 ตำบล 

2,318 หมู บ าน ประชาชนไดร ับผลกระทบ 261,253 ครัวเรือน ผู เสียชีว ิต 3 ราย ปจจุบันยังคงมี

สถานการณน้ำทวมขังใน 7 จังหวัด ไดแก สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ปตตานี และ

นราธิวาส รวม 62 อำเภอ 323 ตำบล 2,186 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 255,162 ครัวเรือน ทั้งนี้ 

ปภ.ไดรวมกับหนวยทหาร จังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เรงใหการชวยเหลือผูประสบภัยและคลี่คลาย

สถานการณ โดยเรงระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำทวมและสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกดาน เพื่อใหการ

ชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ   

- หนังสือพิมพมติชน หนา ๑ เสนอขาว พื้นที่ล ุมน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ไดแก อำเภอสิงหนคร อำเภอ

สทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ และอำเภอระโนด ระดับน้ำมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากน้ำทวมในพื้นที่ตางๆ 

ถูกระบายลงสูทะเลสาบสงขลา ประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูง น้ำจึงเออทวมพื้นที่ลุมริมทะเลสาบสงขลาทั้ง  

๔ อำเภอ ระดับน้ำสูงเฉลี่ย ๒๐ เซนติเมตร - ๑ เมตร ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๒ สงขลา 

ไดสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลขนาด ๕๐,๐๐๐ ลิตรตอนาที บริเวณประตูระบายน้ำคลองระโนด อำเภอ 

ระโนด เพ่ือเรงระบายน้ำออกสูทะเลสาบสงขลา 

 

 

ขาวเก่ียวกับ… 

… 



๒ 

 

ขาวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

 อุทกภัย 

- หนังสือพิมพมติชน หนา ๑ หนังสือพิมพเดลินิวส หนา ๑ หนังสือพิมพไทยรัฐ หนา ๑ เสนอขาว            

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงถึงสถานการณน้ำทวมในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต

วา พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนหวงตอสถานการณ

อุทกภัย ไดสั่งการใหระดมกำลังคนและเครื่องมือเครื่องจักรกลจากทุกหนวยงาน ทั้งทหาร พลเรือน ตำรวจ 

มูลนิธิจิตอาสา เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ โดยให

ความสำคัญกับการจัดระดับดูแลประชาชนเพื ่อใหมีสิ ่งของจำเปนในการดำรงชีพ รวมถึงจัดตั้งโรงครัว

พระราชทาน สำหรับพ้ืนที่ที่สถานการณคลี่คลายแลวใหเรงสำรวจความเสียหายเพ่ือชวยเหลือตอไป  

- หนังสือพมิพมติชน หนา ๑ หนังสือพมิพเดลินิวส หนา ๑ หนังสือพมิพไทยรัฐ หนา ๑ หนังสือพิมพ

ไทยโพสต หนา ๑ เสนอขาว นายนิพนธ บุญญามณี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่

จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อชวยเหลือและใหกำลังใจผูประสบอุทกภัย โดยมีนายไกรศร วิศิษฎวงศ ผูวา-

ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พรอมดวยนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผูอำนวยการศูนยปองกันและบรรเทา              

สาธารณภัย เขต ๑๑ สุราษฎรธานี นายอุดมพร กาญจน หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตรวจเยี่ยมใหกำลังใจประชาชนที่ศูนยอพยพชั่วคราวที่โรงเรียนวัดโทเอก ตำบลอินคีรี 

อำเภอพรหมครีี และศูนยอพยพโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ตำบลในเมือง เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช 

- หนังสือพิมพมติชน หนา ๑ เสนอขาว จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ 

ไดประกาศเปนเขตภัยพิบัติทั้ง ๒๓ อำเภอ ศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดนครศรีธรรมราชสรุปตัวเลข           

ความเสียหาย มีพ้ืนที่ประสบภัยรวม ๑๙ อำเภอ ๑๓๓ ตำบล ๙๒๔ หมูบาน ๑๑๔ ชุมชน ผูเสียชีวิต ๕ ราย 

ความเสียหายดานการเกษตร ๔๗๕,๓๐๖ ไร และมีพื้นที่ประสบวาตภัย ๓ อำเภอ ๑๑ ตำบล ๔๙ หมูบาน 

บานเรือนเสียหายบางสวน ๑๓๑ หลัง ขณะนี้เจาหนาท่ีหนวยตางๆ ตลอดจนประชาชนจิตอาสาเขาสนับสนุน

การขนยายผูประสบภัย พรอมอาหารและน้ำดื่มเขาชวยเหลือในพ้ืนท่ีประสบภัยอยางตอเนื่อง 

- หนังสือพิมพมติชน หนา ๑ หนังสือพิมพเดลิน ิวส หนา ๑ หนังสือพิมพแนวหนา หนา ๑ 

หนังสือพมิพไทยโพสต หนา ๑ เสนอขาว นายวิชวทุย จินโต ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี ประชุมตั้งศูนย

บัญชาการเหตุการณอุทกภัย วาตภัย และดินถลม เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ เปดเผยวา ขณะนี้            

มีพื้นที่ไดรับผลกระทบ ๘ อำเภอ ไดแก อำเภอดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ อำเภอวิภาวดี อำเภอทาฉาง 

อำเภอบานนาเดิม อำเภอเคียนซา อำเภอชัยบุรี และอำเภอพุนพิน โดยจะมีมวลน้ำจากจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไหลลงมาสมทบในแมน้ำตาป ใหเตรียมเครื่องจักรกลและอพยพประชาชน คาดวามวลน้ำจากจะเขาสูพื ้นที่          

ในอีก ๖๐ ชั่วโมงขางหนา โดยไดแจงใหโครงการชลประทานสุราษฎรธานีติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ๒๖ เครื่อง                

ในแมน้ำตาปใหออกสูทะเลโดยเร็วที่สุด และใหเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือมาเสริมเพื่อจำกัดจำนวนพื้นที่           

น้ำทวมใหลดลงโดยเร็ว 

 

หนังสือพิมพ… 

… 



๓ 

 

- หนังสือพิมพมติชน หนา ๑ หนังสือเดลินิวส หนา ๑ เสนอขาว จังหวัดพัทลุง ประชาชนในพื้นที่ 

อำเภอริมชายฝง ๕ อำเภอ ประกอบดวย อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอบางแกว อำเภอปากพะยูน อำเภอเขาชัยสน 

และอำเภอควนขนุน จำนวนกวา ๑๕,๐๐๐ ครอบครัว ยังไดรับความเดือดรอนจากสภาพน้ำทวมบานเรือน 

ระดับน้ำทวมสูง ๑ – ๒ เมตร ประชาชนตองขนยายสิ่งของมาอยูบนถนนเปนการชั่วคราว 

- หนังสือพิมพมติชน หนา ๑ หนังสือพิมพขาวสด หนา ๑ เสนอขาว จังหวัดตรัง พื้นท่ีอำเภอนาโยง

และอำเภอเมืองตรัง รับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดและน้ำเหนือจากอำเภอทุงสง จังหวัดนครศรธีรรมราช โดยน้ำ

ไดไหลหลากลงสูอำเภอรัษฎา อำเภอหวยยอด และอำเภอวังวิเศษ ชาวบานเรงขนยายสิ่งของและสัตวเลี ้ยง             

ไวที่สูง ประชาชนไดรับความเดือดรอนกวา ๘,๐๐๐ ครัวเรือน 

- หนังสือพิมพขาวสด หนา ๑ หนังสือพิมพไทยโพสต หนา ๑ เสนอขาว นายจารุวัฒน เกลี้ยงเกลา 

ผูวาราชการจังหวัดสงขลา เปดเผยวา มีพื้นที่ประสบภัยน้ำทวมขยายวงกวาง ๑๒ อำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่

อำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ เปนพื้นที่รับน้ำกอนลงสูทะเลสาบสงขลา รวมถึงมีน้ำทะเลหนุน สวนพื้นที่

คาบสมุทรสทิงพระ อำเภอระโนด และอำเภอกระแสสินธุ ไดรับผลกระทบจากน้ำทะเลสาบหนุนสูง เนื่องจาก

มวลน้ำจากจังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ทำใหในพื้นที่จะมีน้ำทวมขังนาน

ประมาณ ๗ วัน 

- หนังสือพมิพไทยโพสต หนา ๑ เสนอขาว  

  * นายไกรศร วิศิษฎวงศ ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขอความเสียงเตือนประชาชนในเขต

เทศบาลนครศรีธรรมราชใหยกของขึ ้นที ่สูงเพิ ่มจากเดิมอีกประมาณ ๒๐ - ๓๐ เซนติเมตร พรอมชารจ

แบตเตอรี่อุปกรณใหแสงสวางใหพรอม เพราะหากระดบัน้ำเพิ่มสูงถึง ๑๔๐ เซนติเมตร การไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดนครศรีธรรมราชจำเปนตองตัดกระแสไฟฟาเพ่ือความปลอดภัย 

  * จังหวัดกระบี ่ ฝนตกหนักตอเนื ่อง ๒ วัน สงผลใหน้ำจากคลองสินปูน อำเภอเขาพนม ซึ ่งเปน             

คลองเชื่อมตอจากอำเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มเออทวมถนนและบานเรือนประชาชนในพื้นที่

หมูที่ ๖ และหมูที่ ๑๐ ตำบลสินปูน อำเภอเขาพนม ระดับน้ำสูง ๒๐ เซนติเมตร ประชาชนเรงขนยายสิ่งของ

ขึ้นที่สูง  

- หนังสือพิมพมติชน หนา ๗ เสนอขาว นายสมเกียรติ ประจำวงษ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำ

แหงชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผูอำนวยการกองอำนวยการน้ำแหงชาติ (กอนช.) เปดเผยถึงสถานการณ

อุทกภัยในพื้นที่ภาคใตวา หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ไดเรงใหความชวยเหลือประชาชนไดรับผลกระทบ 

ควบคูกับการเรงระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว จากการตรวจติดตามภาพถายดาวเทียมของ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตรสารสนเทศ หรือจิสดา พบวา พื้นที่น้ำทวมขังเริ่มลดลงใน

หลายพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลดลง ๖๐,๐๐๐ ไร ปจจุบันมีพื้นที่น้ำทวมขัง ๑๕๓,๘๕๒ ไร โดยมีอำเภอ

หัวไทร และรอนพิบูลย ยังคงมีน้ำทวมมากที่สุด ขณะที่จังหวัดสงขลา ลดลงประมาณ ๑๕,๐๐๐ ไร ปจจุบัน 

น้ำทวม ๖๒,๐๐๐ ไร โดยอำเภอระโนด ไดรับผลกระทบมากที่สุด และจากการติดตามสภาพอากาศ พบวา 

ตั้งแตวันที่ ๕ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ฝนจะลดลงอยางมากจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที ่พัด             

ปกคลุมภาคใตและอาวไทยออนกำลังลง และคาดการณแนวโนมฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งตั้งแตวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

แตปริมาณ… 

… 



๔ 

 

แตปริมาณฝนจะไมรุนแรง เปนเพียงฝนระดับปานกลาง โดยจะตกหนักเปนแหงๆ ในพื้นที ่๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต ไดแก ปตตานี ยะลา และนราธิวาส สำหรับการคาดการณปริมาณฝนในระยะ ๓ เดือน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

– กุมภาพันธ ๒๕๖๔) ภาคใตจะมีฝนมากกวาคาปกติประมาณ รอยละ ๒๐ แบงเปน ภาคใตฝงตะวันออก 

ประมาณ ๓๕๐ – ๕๓๐ มิลลิเมตร (คาปกต ิ๓๖๘ มม.) ภาคใตฝงตะวันตก ประมาณ ๑๐๐ – ๒๑๐ มิลลิเมตร 

(คาปกติ ๑๒๙ มม.) ซึ่งตองติดตาม เฝาระวัง เตรียมแผนปองกันผลกระทบอยางตอเนื่อง ขณะนี้หนวยงานที่

เกี่ยวของในพื้นที่ไดเรงระดมเครื่องจักรกล เครื่องมือในการเรงผลักดันน้ำ สูบน้ำเรงระบายออกจากพื้นท่ี

เกษตร รวมถึงชุมชน ตัวเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหกลับเขาภาวะปกติ พรอมใหความชวยเหลือประชาชนที่

ไดรับผลกระทบ ซึ่งคาดวาหากปริมาณฝนลดลงจะชวยใหสถานการณกลับเขาสูภาวะปกติไดเร็ว 

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 
- หนังสือพิมพแนวหนา หนา ๑ เสนอขาว ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส          

โคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) เปดเผยขอมูลสถานการณโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย ประจำ

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ วา มีผูติดเชื้อโควิดรายใหมเพิ่ม ๑๓ ราย ทำใหมีผู ปวยสะสมจำนวน ๔,๐๓๙ ราย             

อยูระหวางรักษาตัวในโรงพยาบาล ๑๔๗ ราย เสียชีวิต ๖๐ ราย สำหรับผูปวยรายใหม ๑๓ ราย เดินทางมาจาก  

ประเทศ ไดแก อินเดีย ๑ ราย สวีเดน ๑ ราย อียิปต ๑ ราย ปากีสถาน ๑ ราย สหรัฐอเมริกา ๑ ราย เม็กซิโก ๑ ราย 

เนเธอรแลนด ๑ ราย และเมียนมา ๖ ราย ทั้งหมดเดินทางผานชองทางธรรมชาต ิ

ขาวเกี่ยวกับการบริหารราชการ 

 แวดวงราชการ 
- หนังสือพิมพไทยรัฐ หนา ๘ เสนอขาว กระทรวงมหาดไทย ไดคัดเลือกขาราชการอำนวยการสูง            

เพื่อแตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงบริหารระดับตนหรือผูชวยปลัดกระทรวง โดยมีผูสมัครจากกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ไดแก นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช ผู อำนวยการกองนโยบายปองกันและบรรเทา          

สาธารณภัย นางปนัดดา เจริญศิลป ผู อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทา             

สาธารณภัย นายสมชาย ลีหลานอย ผูอำนวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ ปทุมธานี และ

นายอุดม เพชรคุต ผูอำนวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๔ ประจวบคีรีขันธ              

พยากรณอากาศประจำวัน 

- www.posttoday.com เสนอขาว กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่อง ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง

บริเวณภาคใต (มีผลกระทบจนถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) ฉบับที ่๑๙ ลงวันที ่๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ วา มรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือที ่พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกำลังออนลง สำหรับหยอมความกดอากาศต่ำ 

เคลื่อนปกคลุมหัวเกาะสุมาตรา ทำใหบริเวณภาคใตมีฝนลดลง แตยังคงมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณจังหวัด

ปตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ขอใหประชาชนที่อาศัยอยู ในพื ้นที ่เสี ่ยงภัยในบริเวณดังกลาว 

โดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุมตางๆ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไวดวย             

ทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากได สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยและทะเลอันดามันยังคงมี 

 

 

กำลังแรง… 

… 



๕ 

 

กำลังแรง โดยอาวไทยตอนบนและทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร อาวไทยตอนลาง ตั้งแตจังหวัดชุมพร          

ลงไป คลื่นสูง ๒-๓ เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา ๓ เมตร ขอใหประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณ

ชายฝงภาคใตฝงตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเขาหาฝง และชาวเรือควรเดินเรือดวยความ

ระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอาวไทย ควรงดออกจากฝงตอไปอีก ๑ วัน 

- www.posttoday.com เสนอขาว พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณความกดอากาศสูงหรือ

มวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนไดแผลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน และประเทศจีนตอนใตแลว 

ในขณะที่มีลมตะวันตกพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาเขามาปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเชนนี้         

ทำใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส            

สวนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำคางแข็งบางพื้นที่ ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทย

ตอนบน ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไวดวย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด            

ปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกำลังออนลง ทำใหบริเวณภาคใตมีฝนลดลง สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยยังคงมี

กำลังแรง โดยอาวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อาวไทยตอนลางตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไป คลื่นสูง             

2-3 เมตร บริเวณฝนฟาคะนองมากกวา 3 เมตร ขอใหชาวเรือบริเวณดังกลาวเดินเรือดวยความระมัดระวัง 

และควรหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟาคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝงตอไปอีก 1 วัน 
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กอปภ.ก.ประชุมตดิตามสถานการณอุทกภัยในพื้นท่ี 9 จังหวัด เนนย้ำชวยเหลือผูประสบภัยเต็มกำลัง 

 วันท่ี 3 ธ.ค. 63 เวลา 14.00 น. ท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
(กอปภ.ก.) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พรอมดวยนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประชุมติดตามสถานการณอุทกภัยและการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใตผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซไปยัง 9 จังหวัด ไดแก 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎรธานี สงขลา นราธิวาส ตรัง สตูล ยะลา และปตตานีกำชับบูรณาการสรรพกำลังเจาหนาท่ีและเคร่ืองจักรกลดาน
สาธารณภัยทุกประเภทเรงคลี่คลายสถานการณภัยและชวยเหลือผูประสบภัยพรอมใหการดูแลผูประสบภัยทุกดานอยางดีท่ีสุด โดยไมมีขอจำกัด 
โดยเฉพาะดานการดำรงชีพในเบื้องตน ดาน ปภ. เรงระดมสรรพกำลังเจาหนาท่ีและเครื่องจักรกลสาธารณภัย ทั้งรถ เรือ เคร่ืองมือและอุปกรณ
ตาง ๆ จากศูนยปภ.เขตในพื้นที่ใกลเคียงเขาใหการชวยเหลือพี่นองชาวใตอยางเต็มกำลัง  
 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานการประชุมติดตามสถานการณอุทกภัยและการชวยเหลือผูประสบในพื้นท่ีภาคใต
ผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ เปดเผยวา จากสถานการณอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต 9 จังหวัด รัฐบาลหวงใยประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ภัย กระทรวงมหาดไทยไดสั่งการใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยภาคีเครือขายในพื้นที่ 
บูรณาการสรรพกำลังเจาหนาที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยทุกประเภทเรงคลี่คลายสถานการณภัยและชวยเหลือผูประสบภัย พรอมสื่อสารสรางการ
รับรูแกประชาชนอยางตอเนื่อง ท้ังขอมูลการแจงเตือนภัยพ้ืนที่เสี่ยงภัย แนวโนมสถานการณภัย และแนวทางการชวยเหลือผูประสบภัยรวมถึงส่ังหาม
เรือเล็กออกจากฝงในชวงท่ีมีแนวโนมเกิดพายุฝนฟาคะนอง และคลื่นลมแรง อีกทั้งใหการดูแลผูประสบภัยครอบคลุมทุกดานโดยไมมีจำกัด โดยเฉพาะ
ดานการดำรงชีพ ใหจัดหาอาหารและน้ำดื่มบริการประชาชนอยางตอเน่ือง ดานที่อยูอาศัยการสำรวจและตรวจสอบความเสียหายและวางแนวทางการ
ชวยเหลืออยางเหมาะสม เพ่ือใหประชาชนสามารถกลับไปอาศัยอยูท่ีบานไดโดยเร็ว ทั้งนี้ ไดเนนย้ำให ปภ.รวมกับจังหวัดและองคกรปกครองสวนถิ่น
ดูแลประชาชนครอบคลุมทุกดานอยางเต็มกำลัง เพ่ือใหประชาชนกลับมาใชชีวิตไดตามปกติโดยเร็ว  
 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะผูอำนวยการกองอำนวยการปองกันและบรรเทา          
สาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)เปดเผยวาภาพรวมสถานการณอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต มีพ้ืนที่ไดรับผลกระทบ 9 จังหวัด ไดแก นครศรีธรรมราช พัทลุง             
สุราษฎรธานี สงขลา นราธิวาส ตรัง สตูล ยะลา และปตตานี สถานการณมีแนวโนมคล่ีคลายและปริมาณฝนลดลง 7 จังหวัด ไดแก พัทลุง สุราษฎรธานี 
สงขลา นราธิวาส สตูล ยะลา และปตตานี ยังตองเฝาระวังสถานการณ 2 จังหวัด ไดแก นครศรีธรรมราช และตรัง ซึ่งยังมีมวลน้ำปริมาณมากไหลเขา
พ้ืนที่ สำหรับการคลี่คลายสถานการณอุทกภัยและการชวยเหลือผูประสบภัย ไดระดมกำลังพลและทรัพยากรดานสาธารณภัยของ ปภ.ทั้งเรือทองแบน
พรอมเครื่องยนต เรือไฟเบอร รถสูบสงน้ำระยะไกล รถผลิตน้ำดื่ม รถเคลื่อนยายผูประสบภัย รถสุขาเคลื่อนท่ี รถประกอบอาหาร รถไฟฟาสองสวาง         
ทั้งท่ีอยูในพื้นที่ประสบภัย พ้ืนที่ใกลเคียง พื้นท่ีอื่น ๆ สนับสนุนการเผชิญเหตุและชวยเหลือผูประสบภัยอยางเต็มกำลัง ซ่ึงไดประสานจังหวัดสำรวจ
และประเมินสถานการณพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือวางแผนและนำสรรพกำลังลงพ้ืนที่เผชิญเหตุและชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามภารกิจ
เรงดวนไดมุงปฏิบัติการคลี่คลายสถานการณใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่และระดับน้ำทะเลหนุน โดยเฉพาะการเรงระบายน้ำออกจากพื้นท่ีใหเร็วที่สุด 
เนื่องจากมีการคาดการณสภาพอากาศในชวงวันที่ 4 – 9 ธันวาคม 2563 ปริมาณฝนในพ้ืนที่ภาคใตลดลง แตหลังจากนั้นมีแนวโนมจะมีปริมาณฝนใน
พ้ืนที่เพิ่มข้ึน นอกจากนี้ ไดกำชับจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของชวยเหลืออยางเปนระบบ โดยวางแผนจัดหาและแจกจายส่ิงของชวยเหลือทั่วถึงทุกพื้นที่
และไมซ้ำซอนกัน สวนการชวยเหลือกรณีมีผูเสียชีวิต ครอบครัวของผูเสียชีวิตตองไดรับการสงเคราะหชวยเหลือคาจัดการศพ ทั้งเงินชวยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ และกองทุนชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี 
 “ขณะนี้ ปภ.ไดระดมสรรพกำลังเจาหนาที่และเคร่ืองจักรกลดานสาธารณภัย ท้ังรถ เรือ ยานพาหนะ และอุปกรณตาง จากศูนยปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธาน เขต 4 ประจวบคีรีขันธ เขต 11 สุราษฎรธานี เขต 12 สงขลา เขต 16 ชัยนาท เขต 17 จันทบุรีเขต 18 ภูเก็ต
เขาปฏิบัติการกูวิกฤตอุทกภัยและชวยเหลือพี่นองประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนในจังหวัดตาง ๆ ซึ่งจะทำงานอยูในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องจนกวา
สถานการณจะคลี่คลาย นอกจากนี้ ยังไดเตรียมพรอมสรรพกำลังจากศูนย ปภ. เขตในภูมิภาคอ่ืน ๆ  เพ่ือเขาสนับสนุนปฏิบัติการชวยเหลือทันทีที่ไดรับ
การประสาน” สำหรับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยสามารถติดตอขอรับการชวยเหลือไดทางสายดวนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมงและ
ชองทางอ่ืน ๆ อาทิ ศูนยดำรงธรรมทุกระดับในพ้ืนที่ เพ่ือประสานใหการชวยเหลือตอไป\\\ 
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ปภ.รายงานสถานการณอุทกภัยในพื้นท่ีภาคใต 7 จังหวัด เรงชวยเหลือผูประสบภัยอยางเต็มกำลัง 

  3 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณน้ำทวมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และ
วาตภัย ในพ้ืนที่ภาคใต 9 จังหวัด 70 อำเภอ 358 ตำบล 2,318 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 261,253 ครัวเรือน ผูเสียชีวิต 3 ราย 
ปจจุบันยังคงมีสถานการณน้ำทวมขังใน 7 จังหวัด ไดแก สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ปตตานี และนราธิวาส ท้ังนี้ 
ปภ.ไดรวมกับหนวยทหาร จังหวัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เรงใหการชวยเหลือผูประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ โดยเรงระบายน้ำ
ออกจากพื้นท่ีน้ำทวมและสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกดาน เพื่อใหการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ   
 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใต ประกอบกับหยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย สงผลใหบริเวณภาคใตฝงตะวันออก
มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ ทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ตั้งแตวันท่ี 25 พฤศจิกายน – ปจจุบัน (3 ธันวาคม 2563 เวลา 
06.00 น.) มีพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากน้ำทวมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย รวม 9 จังหวัด ไดแก สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล 
สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 70 อำเภอ 358 ตำบล 2,318 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 261,253 ครัวเรือน ผูเสียชีวิต 3 ราย         
แยกเปน พ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากน้ำทวมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 9 จังหวัด ไดแก สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปตตานี 
ยะลา และนราธิวาส รวม 70 อำเภอ 355 ตำบล 2,299 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 261,122 ครัวเรือน ผู เสียชีวิต 3 รายในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ปจจุบันยังคงมีน้ำทวมใน 7 จังหวัด 62 อำเภอ 323 ตำบล 2,186 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 255,162 ครัวเรือน ดังนี้             
สุราษฎรธานี น้ำทวมในพ้ืนที่ 5 อำเภอ ไดแก อำเภอดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ อำเภอวิภาวดี อำเภอทาฉาง อำเภอบานนาเดิม รวม 21 ตำบล             
120 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 2,449 ครัวเรือน นครศรีธรรมราช น้ำทวมขังในพื้นที่  19 อำเภอ ไดแก อำเภอชะอวด อำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช อำเภอจุฬาภรณ อำเภอรอนพิบูลย อำเภอพระพรหม  อำเภอทาศาลา อำเภอทุงสง อำเภอพิปูน อำเภอนาบอน อำเภอลานสกา 
อำเภอสิชล อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ อำเภอขนอม อำเภอนบพิตำ อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร อำเภอฉวาง อำเภอพรหมคีรี รวม 
133 ตำบล 942 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 184,750 ครัวเรือน ปจจุบันระดับน้ำ ระดับน้ำเพ่ิมขึ้นและยังมีฝนตกในพื้นท่ี พัทลุง น้ำทวม             
ในพื้นที่ 11 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอปาบอน อำเภอศรีนครินทร อำเภอกงหรา อำเภอตะโหมด อำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน อำเภอ
ปากพะยูน อำเภอปาพะยอม อำเภอบางแกว และอำเภอศรีบรรพต รวม 65 ตำบล655 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 32,658 ครัวเรือน ปจจุบัน
ระดับน้ำลดลงและยังมีฝนตกในพ้ืนที่ ตรัง น้ำทวมในพื้นท่ี 4 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองตรัง อำเภอนาโยง อำเภอหวยยอด อำเภอรัษฎา รวม 15 ตำบล 
56 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 1,635 ครัวเรือน ปจจุบันระดับน้ำเพ่ิมขึ้นและยังมีฝนตกในพื้นที่ สงขลา น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 12 อำเภอ ไดแก 
อำเภอเมืองสงขลา อำเภอจะนะ อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ อำเภอควนเนียง อำเภอสิงหนคร อำเภอนาหมอม อำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอ
สทิงพระ อำเภอระโนดอำเภอกระแสสินธุ รวม 54 ตำบล 317 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 30,570 ครัวเรือน ปจจุบันระดับน้ำลดลงและยังมีฝน
ตกในพ้ืนที่ ปตตานี น้ำทวมในพื้นที่ 6 อำเภอ ไดแก อำเภอยะหริ่ง อำเภอทุงยางแดง อำเภอมายอ อำเภอปะนาเระ อำเภอเมืองปตตานี อำเภอหนองจิก
รวม 24 ตำบล 79 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 2,687 ครัวเรือน ปจจุบันระดับน้ำลดลงและยังมีฝนตกเล็กนอยในพื้นท่ี นราธิวาส น้ำทวมขังใน
อำเภอสุไหงโก – ลก รวม 2 ตำบล 2 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 223 ครัวเรือน ปจจุบันระดับน้ำลดลงและไมมีฝนตกในพื้นท่ี พ้ืนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากวาตภัย 1 จังหวัด ไดแก นครศรีธรรมราช รวม 3 อำเภอ 11 ตำบล 51 หมูบาน บานเรือนประชาชนไดรับความเสียหาย 131 หลัง 
ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลว ทั้งนี้ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประสานจังหวัด หนวยทหาร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงาน
ที่เก่ียวของรวมกับศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่จัดเจาหนาท่ีพรอมวัสดุอุปกรณ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ                      
เรือทองแบนพรอมเครื่องยนต รถบรรทุกติดตั้งเครน รถเคลื่อนยายผูประสบภัย รถไฟฟาสองสวางใหการชวยเหลือผูประสบภัย โดยขนยายสิ่งของไปไว
ในที่สูงและเรงระบายน้ำทวมขัง รวมถึงแจกจายเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งจัดเจาหนาที่สำรวจและประเมินความเสียหายเพ่ือดำเนินการชวยเหลือ      
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทายนี้ ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากสถานการณภัย สามารถติดตอขอความชวยเหลือไดทางสายดวนนิรภัย 
1784 ตลอด 24 ชั่วโมง ประสานใหการชวยเหลือโดยดวนตอไป 
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หัวข้อข่าว: ท่วมใต้สังเวย8ศพ เสียหาย3พันล้าน

รหัสข่าว: C-201204004023(4 ธ.ค. 63/05:34) หน้า: 1/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 106.70 Ad Value: 224,070 PRValue : 672,210 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25985
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: ท่วมใต้สังเวย8ศพ เสียหาย3พันล้าน

รหัสข่าว: C-201204004023(4 ธ.ค. 63/05:34) หน้า: 2/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 106.70 Ad Value: 224,070 PRValue : 672,210 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25985
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: ท่วมใต้สังเวย8ศพ เสียหาย3พันล้าน

รหัสข่าว: C-201204004023(4 ธ.ค. 63/05:34) หน้า: 3/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 106.70 Ad Value: 224,070 PRValue : 672,210 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10964
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: ฝนถล่ม9จว.ใต้ท่วมหนัก นครศรีฯวิกฤตรอบ50ปี

รหัสข่าว: C-201204012052(4 ธ.ค. 63/04:15) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 105.16 Ad Value: 162,998 PRValue : 488,994 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10964
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: ฝนถล่ม9จว.ใต้ท่วมหนัก นครศรีฯวิกฤตรอบ50ปี

รหัสข่าว: C-201204012052(4 ธ.ค. 63/04:15) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 105.16 Ad Value: 162,998 PRValue : 488,994 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10964
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: ฝนถล่ม9จว.ใต้ท่วมหนัก นครศรีฯวิกฤตรอบ50ปี

รหัสข่าว: C-201204012052(4 ธ.ค. 63/04:15) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 105.16 Ad Value: 162,998 PRValue : 488,994 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14465
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: เมืองคอนดับแล้ว9 สังเวยน้ำท่วมหนักสุดรอบ30ปี

รหัสข่าว: C-201204005001(4 ธ.ค. 63/06:06) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 112.01 Ad Value: 140,012.50 PRValue : 420,037.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14465
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: เมืองคอนดับแล้ว9 สังเวยน้ำท่วมหนักสุดรอบ30ปี

รหัสข่าว: C-201204005001(4 ธ.ค. 63/06:06) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 112.01 Ad Value: 140,012.50 PRValue : 420,037.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14465
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: เมืองคอนดับแล้ว9 สังเวยน้ำท่วมหนักสุดรอบ30ปี

รหัสข่าว: C-201204005001(4 ธ.ค. 63/06:06) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 112.01 Ad Value: 140,012.50 PRValue : 420,037.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24433
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 8

หัวข้อข่าว: ใต้วิกฤติ!น้ำท่วมรพ./สังเวย5ชีวิต

รหัสข่าว: C-201204021008(4 ธ.ค. 63/04:40) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 67.45 Ad Value: 70,822.50 PRValue : 212,467.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24433
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 8

หัวข้อข่าว: ใต้วิกฤติ!น้ำท่วมรพ./สังเวย5ชีวิต

รหัสข่าว: C-201204021008(4 ธ.ค. 63/04:40) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 67.45 Ad Value: 70,822.50 PRValue : 212,467.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22963
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 5, 11

หัวข้อข่าว: เมืองคอนสังเวยแล้ว9ศพ

รหัสข่าว: C-201204009104(4 ธ.ค. 63/04:25) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 114.41 Ad Value: 251,702 PRValue : 755,106 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22963
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 5, 11

หัวข้อข่าว: เมืองคอนสังเวยแล้ว9ศพ

รหัสข่าว: C-201204009104(4 ธ.ค. 63/04:25) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 114.41 Ad Value: 251,702 PRValue : 755,106 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8789
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: นครศรีฯจ่อตัดไฟน้ำท่วมตาย8ศพ

รหัสข่าว: C-201204008002(4 ธ.ค. 63/06:02) หน้า: 1/3

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 195.63 Ad Value: 185,848.50 PRValue : 557,545.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8789
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: นครศรีฯจ่อตัดไฟน้ำท่วมตาย8ศพ

รหัสข่าว: C-201204008002(4 ธ.ค. 63/06:02) หน้า: 2/3

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 195.63 Ad Value: 185,848.50 PRValue : 557,545.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8789
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: นครศรีฯจ่อตัดไฟน้ำท่วมตาย8ศพ

รหัสข่าว: C-201204008002(4 ธ.ค. 63/06:02) หน้า: 3/3

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 195.63 Ad Value: 185,848.50 PRValue : 557,545.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15608
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 7(บนขวา)

หัวข้อข่าว: พท.ข้องใจกอนช.ปล่อยน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-201204020028(4 ธ.ค. 63/06:23) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 26.91 Ad Value: 29,601 PRValue : 88,803 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22963
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 8(ขวา)

คอลัมน์: มุมข้าราชการ: ชิงธงรองอธิบดี

รหัสข่าว: C-201204009013(4 ธ.ค. 63/02:08) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 32.87 Ad Value: 36,157 PRValue : 108,471 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14465
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

หัวข้อข่าว: เชียงรายเจออีก4คนจากฝั่งท่าขี้เหล็กป่วยโควิด

รหัสข่าว: C-201204005069(4 ธ.ค. 63/06:10) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 169.29 Ad Value: 211,612.50 PRValue : 634,837.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14465
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

หัวข้อข่าว: เชียงรายเจออีก4คนจากฝั่งท่าขี้เหล็กป่วยโควิด

รหัสข่าว: C-201204005069(4 ธ.ค. 63/06:10) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 169.29 Ad Value: 211,612.50 PRValue : 634,837.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14465
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

หัวข้อข่าว: เชียงรายเจออีก4คนจากฝั่งท่าขี้เหล็กป่วยโควิด

รหัสข่าว: C-201204005069(4 ธ.ค. 63/06:10) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 169.29 Ad Value: 211,612.50 PRValue : 634,837.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14465
วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

หัวข้อข่าว: เชียงรายเจออีก4คนจากฝั่งท่าขี้เหล็กป่วยโควิด

รหัสข่าว: C-201204005069(4 ธ.ค. 63/06:10) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 169.29 Ad Value: 211,612.50 PRValue : 634,837.50 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 06:34
หัวข้อข่าว: เตือนฉบับ19 ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง สตูล ฝนถล่ม!!

รหัสข่าว: I-I201204000599 หน้า: 1/2

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

https://www.posttoday.com/social/general/639532
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 06:34
หัวข้อข่าว: เตือนฉบับ19 ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง สตูล ฝนถล่ม!!

รหัสข่าว: I-I201204000599 หน้า: 2/2

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

https://www.posttoday.com/social/general/639532
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 06:19
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผยไทยตอนบนเย็นถึงหนาว อุณหภูมิลด 2-4 องศา /ใต้ฝนลด

รหัสข่าว: I-I201204000489 หน้า: 1/4

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

https://www.posttoday.com/social/general/639531
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 06:19
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผยไทยตอนบนเย็นถึงหนาว อุณหภูมิลด 2-4 องศา /ใต้ฝนลด

รหัสข่าว: I-I201204000489 หน้า: 2/4

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

https://www.posttoday.com/social/general/639531
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 06:19
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผยไทยตอนบนเย็นถึงหนาว อุณหภูมิลด 2-4 องศา /ใต้ฝนลด

รหัสข่าว: I-I201204000489 หน้า: 3/4

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

https://www.posttoday.com/social/general/639531
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 06:19
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผยไทยตอนบนเย็นถึงหนาว อุณหภูมิลด 2-4 องศา /ใต้ฝนลด

รหัสข่าว: I-I201204000489 หน้า: 4/4

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

https://www.posttoday.com/social/general/639531
https://www.posttoday.com

