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      สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย  
การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้ 

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 อุทกภัย 
         หนังสือพิมพข์่าวสด หน้า ๑ หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ www.dailynews.co.th 
www.naewna.com https://ch3thailandnews.bectero.com เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือ             
พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้               
ฝ ั ่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื ้นที ่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ตั ้งแต่ว ันที่                                    
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  – ปัจจุบัน (๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน              
น้ำไหลหลาก และวาตภัย รวม ๑๑ จังหวัด โดยปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมใน ๕ จังหวัด ๕๑ อำเภอ ๒๗๖ ตำบล ๑,๘๙๗ หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ ๒๙๐,๙๙๗ ครัวเรือน ได้แก่ สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมขังในพื้นที่ ๑๓ อำเภอ รวม ๙๘ ตำบล               
๗๒๘ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๒๘,๑๒๘ ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง นครศรีธรรมราช น้ำท่วมขังในพื้นที่ 
๑๘ อำเภอ รวม ๙๑ ตำบล ๗๑๒ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๑๘๔,๗๕๐ ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง ตรัง 
น้ำท่วมในพื้นที่ ๖ อำเภอ รวม ๒๓ ตำบล ๙๙ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๒,๙๖๘ ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำ
ลดลง พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่ ๗ อำเภอ รวม ๓๒ ตำบล ๑๙๘ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๔๖,๒๘๔ ครัวเรือน 
ปัจจุบันระดับน้ำลดลง  สงขลา น้ำท่วมขังในพื้นที่ ๗ อำเภอ รวม ๓๒ ตำบล ๑๖๐ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
๒๘,๘๖๗ ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้งที่อยู่ในพื้นที่
ประสบภัย พื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่อื่น ๆสนับสนุนการเผชิญเหตุ โดยระดมกำลังพลและทรัพยากรด้านสาธารณภัย อาทิ เรือ
ท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ เรือไฟเบอร์ รถสูบส่งน้ำระยะไกล รถผลิตน้ำดื่ม รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถสุขาเคลื่อนที่          
รถประกอบอาหาร รถไฟฟ้าส่องสว่าง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง 
รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความ
ช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย ๑๗๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
        https://gnews.apps.go.th www.fm91bkk.com  www.innnews.co.th หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ 
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่
ภาคใต้ผ่านการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ตั้งแต่การติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มการเกิดอุทกภัย             

 

โดยกรมอุตุ... 

http://www.dailynews.co.th/
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๒ 
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ให้ประชาชนทราบ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการแจ้งเตือนข้อมูลสภาพอากาศและคาดการณ์ภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในพื้นที่
ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยมีโทรสารถึงผู้ว่าราชการจังหวัด รวม ๒ ฉบับ 
เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 
ประสานหน่วยปฏิบัติในจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เตรียมความพร้อมรับมือและแจ้งเตือน
ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดสถานการณ์ภัย ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกล
ด้านสาธารณภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัยทันที รวมถึงสร้างการรับรู้แก่ประชาชนผ่านทุกช่องทาง โดยเฉพาะการ
ติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อม
รับมือสถานการณ์ภัย สำหรับการบริหารจัดการสถานการณ์ภัย จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ๙ จังหวัด ทำให้
ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก รัฐบาลห่วงใยประชาชน จึงได้สั่งการทุกหน่วยงานระดมความช่วยเหลือให้เข้าถึง
ประชาชนโดยเร็ว กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลางสั่งการให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๘ ผ่านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด และให้
ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที ่และเครื ่องจักรกลสาธารณภัย                
ทุกประเภทเข้าคลี่คลายสถานการณ์ภัยและดูแลผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ ๑) การดำเนินการในภาวะฉุกเฉิน  
ในระดับพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนดำรงชีพได้อย่างปลอดภัย โดยการจัดอาหารและน้ำดื่ม การแจกจ่ายถุงยังชีพ การอพยพประชาชนไปยังศูนย์             
พักพิงชั่วคราวพร้อมดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในขณะเกิดภัย              
และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ระดมทรัพยากรด้านสาธารณภัยของ ปภ. ทั้งเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์   
เรือไฟเบอร์ รถสูบส่งน้ำระยะไกล รถผลิตน้ำดื่ม รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถสุขาเคลื่อนที่ รถประกอบอาหาร รถไฟฟ้า
ส่องสว่าง ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย พื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่อื่น ๆ เข้าสนับสนุนจังหวัดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนกว่า
สถานการณ์คลี่คลาย ๒) การดำเนินการฟื้นฟู ส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย          
จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื ่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน               
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขณะนี้จังหวัดที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยและประกาศเขตให้ความ
ช่วยเหลือแล้ว คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) จะสำรวจความเสียหายและ              
ผู้ที่ได้รับผลกระทบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบฯ หากอำเภอมีความจำเป็นต้องช่วยเหลือผู้ประสบ       
ภัยพิบัติเกินวงเงินของอำเภอจะเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) พิจารณา             
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่าง ๆ ต่อไป อาทิ ด้านการดำรงชีพ ด้านการประกอบอาชีพด้านการสาธารณสุข 
ด้านการเกษตร เป็นต้น 
         www.matichon.co.th  https://news.trueid.net/ https://today.line.me/ www.onbnews.today 
https://esanunity.com/  www.fm91bkk.com เสนอข่าว เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกองทัพบกนำชุดปฏิบัติการอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32-01 ออกปฏิบัติภารกิจส่งมอบ
สิ่งของช่วยเหลือจำนวน ๑๐๐ ชุด แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่นครศรีธรรมราช โดยขึ้นบินจากสนามบิน               
ค่ายวชิรวุธ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เดินทางสู่อำเภอสิชล เข้าพื้นที่บ้านห้วยทรายทอง ซึ่งเส้นทางเข้าหมู่บ้าน          
ถูกตัดขาด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า ๑๐๐ ครัวเรือน  

ข่าวเกี่ยวกับ... 
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๓ 
ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

 อุทกภัย 
    หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์         

ไทยโพสต์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ www.posttoday.com หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยจะเดินทางไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ตำบล
แม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ เพ่ือเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย  

    หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์         
ไทยโพสต์ หน้า ๑ www.posttoday.com หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ได้กำชับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนและปรับแผน              
การบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่ให้เหมาะสม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องเป็นไปในรปูแบบการบูรณาการ โดยกระทรวงกลาโหม
จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างสาธารณะ ถนน เส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหาย กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสภาพจิตใจ 
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสำรวจจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงทรัพย์สิน
และพื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยา นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีแสดง
ความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วม และได้ติดตามสถกานการณ์น้ำท่วมภาคใต้อย่างใกล้ชิด   
โดยที่ผ่านมาได้มอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลประชาชน ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้แจ้งเตือนและประสานไป ยัง
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์  อีกทัง้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ สทนช. จัดทำ
แผนงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ทั้งการเร่งแผนงานโครงการที่ได้เริ่มดำเนินการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา อาทิ 
โครงการระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช โดยเป็นการขุดคลองระบายน้ำใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพ
คลองเดิมเป็น ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

     หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑ เสนอข่าว 
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดตรังยังคงขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำตรัง ทั้งพื้นที่ตำบลท่าสะบ้า อำเภอ
วังวิเศษ ประชาชน ๘ หมู่บ้าน รวมกว่า ๑,๒๐๐ ครัวเรือนได้รับผลกระทบอย่างหนัก  โดยที่หมู่ที่ ๙ และ ๑๐ ระดับ          
น้ำท่วมสูง ๒ - ๓ เมตร บางครัวเรือนที่อยู่ติดแม่น้ำตรังมีน้ำท่วมไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้ โดยภาพรวมมีน้ำท่วม
พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง ๖ อำเภอ ๒ เทศบาล ๒๘ ตำบล ๔ ชุมชน ๑๔๑ หมู่บ้าน ๕,๖๐๒ ครัวเรือน ผู้เสียชีวิตจากการ
จมน้ำ ๑ ราย โรงเรียนสั่งปิดการเรียนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขณะที่มวลน้ำในพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้นตลอดเวลา 

     หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช คลี่คลายแล้ว ๕ อำเภอ 
ได้แก่ อำเภอลานสกา อำเภอนบพิตำ อำเภอสิชล อำเภอขนอม และอำเภอพิปูน โดยมีผู้เสียชีวิต ๑๙ ราย จังหวัด
นครศรีธรรมราชได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแล้ว ขณะที่น้ำท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังยังคงวิกฤต เนื่องจาก
รองรับน้ำจากตัวจังหวัดชั ้นใน ก่อนไหลออกสู ่แม่น้ำปากพนังและระบายออกสู ่อ่าวไทย โดยมวลน้ำทั ้งหมดจะไหลผ่าน               
ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเรื่องมาจากพระ ราชดำริ ตำบล      
หูล่อง อำเภอปากพนัง โดยกรมชลประทานสั่งเปิดประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้ง ๑๐ บาน เพื่อเร่งระบายมวลน้ำที่ท่วมขัง           
ในอำเภอปากพนัง อำภอเชียรใหญ่ ซึ่งรับน้ำจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

หนังสือพิมพ.์.. 
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๔ 
     หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว นายไกรศร 

วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ป ระสบภัย            
๒๓ อำเภอ ๑๖๕ ตำบล ๑,๕๔๕ หมู่บ้าน ๑๒๐ ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๙๑๙,๐๐๓ คน ๓๒๓,๕๓๖ ครัวเรือน 
ผู้เสียชีวิต ๑๙ ราย บ้านเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน ยังคงมีพื้นที่             
น้ำท่วมรวม ๑๘ อำเภอ ๙๑ ตำบล ๗๐๔ หมู่บ้าน ๙๒ ชุมชน โดยสถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ระหว่างการสำรวจ
ความเสียหาย ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอลานสกา อำเภอนบพิตำ อำเภอสิชล อำเภอขอม และอำเภอพิปูน  

    หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑ เสนอข่าว นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ขณะนี้            
ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีฝนตกลงมาแล้ว ระดับน้ำในแม่น้ำตาปี ที่สถานีพระแสงวัดได้ ๑๑.๙๓  เมตร ซึ่งสูงกว่า
ระดับวิกฤติ ๑.๘๐ เมตร หลังมีมวลน้ำจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไหลเข้าพื้นที่ ทำให้มีน้ ำท่วมขัง ๑๓ อำเภอ ได้แก่ 
อำเภอชัยบุรี อำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอพุนพิน 
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา และอำเภอท่าฉาง รวม ๙๘ 
ตำบล ๗๒๘ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๒๘,๒๒๘ ครัวเรือน ๘๕,๐๓๐ คน มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย มีบ้านพังทั้งหลัง 
๑ หลัง บ้านพังเสียหาย ๔๓๙ หลัง สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอพนม อำเภอบ้านตาขุน อำเภอคีรี
รัฐนิคม และอำเภอวิภาวดี  

    หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว จังหวัดพัทลุง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ได้คลี่คลายหลังไม่มีฝนตก          
๔ วัน ยังคงมีแต่บ้านเรือนที่มีน้ำท่วมขัง ในพ้ืนที่ติดทะเลสาบสงขลา จำนวนกว่า ๓๐๐ หลังคาเรือน โดยมีระดับน้ำท่วมสูง 
๑ เมตร ซึ่งหากไม่มีฝนตก ประมาณ ๒ สัปดาห์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพัทลุง สรุปสถานการณ์น้ำท่วม ๑๑ อำเภอ ๖๔ ตำบล ๖๗๐ หมู่บ้าน ประชานได้รับผลกระทบ ๑๓,๔๕๐ ครัวเรือน 
เส้นทางคมนาคมเสียหาย ๑,๕๐๐ สาย พื้นที่การเกษตร ๒๓,๐๐๐ ไร่ สัตว์เลี้ยง ๓๐,๗๕๔ ตัว มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย 

    หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว จังหวัดปัตตานี ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีเพ่ิมสูงขึ้นประกอบกับน้ำเหนือ
จากจังหวัดยะลาไหลลงมาสมทบส่งผลกระทบให้พื้นที่ราบลุ่มต่ำติดกับแม่น้ำปัตตานี โดยเฉพาะตำบลปะกาฮารัง 
อำเภอเมืองปัตตานี น้ำท่วมกว่า ๑๐๐ ครัวเรือน 

    หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว ว่าที่ ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะ กรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดทางภาคใต้ ขณะนี้มีโรงเรียนปิดทั้งสิ้น ๕๐๗ แห่ง 
แบ่งเป็น สพป. จำนวน ๑๑ เขต ๔๑๙ โรงเรียน และ สพม.จำนวน ๒ เขต ๘๘ โรงเรียน 

  อากาศหนาว 
     หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา หน้า ๑๑ เสนอข่าว ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่า ช่วงวันที่ 

๔ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่
เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ขณะที่จะมีลมตะวันตกพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง ๓ – ๕ องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณ 
ยอดดอยมีอากาศหนาวเย็นถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ ๘ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ บริเวณความกด
อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง 

 
 
  

ฝุ่นละออง... 



๕ 
 ฝุ่นละออง 
    หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑ หัวข้อข่าว ประกาศสงครามฆาตกร ‘ควันดำ’ แก้ PM2.5ถาวรรัฐต้องทำจริง 

เสนอข่าว ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จะกลับมาในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยหน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้องได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเอง รวมทั้งการ 
เฝ้าระวังความเจ็บป่วยในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรถ์ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ให้งดออกกำลังกาย
ในที่โล่งแจ้ง และกิจกรรมที่ออกแรงหนัก รวมทั้งสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายเมื่ออยู่ในสถานการณ์ฝุ่นละอองเกิน
ค่ามาตรฐาน ด้านศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร ให้ข้อมูลว่า ฝุ่น PM2.5 ถือเป็นวิกฤติของ
ประเทศไทย เพราะมีผลวิจัยว่าส่งผลกระทบในคนทุกวัย หากรับฝุ่น PM2.5 ทุกวัน มีผลต่อหลอดเลือดสมองและหัวใจ 
โดยการแก้ไขในแต่ละพื้นที่ต่างกัน สำหรับกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๗๐ – ๘๐ ฝุ่น PM2.5 เกิดจากการเผาไหม้               
ที่ไม่สมบูรณ์ของรถยนต์ รองลงมาเกิดจากการเผาไหม้กลางแจ้ง จึงต้องแก้ไขที่รถยนต์ก่อน ซึ่ง รถที่ปล่อยควันที ่มี             
ฝุ่น PM2.5 มากที่สุดคือ รถโดยสารสาธารณะ รองลงมารถบรรทุก รถแท็กซี่โดยสารสาธารณะ และรถยนต์ส่วนบคุคล           
การแก้ไขปัญหา คือหน่วยงานรัฐจะต้องบังคับใช้กฎหมายเรื่องตรวจจับควันดำ จับและปรับในอัตราสูงสุด หากเป็นรถ  
ที่มีเจ้าของต้องตามปรับถึงเจ้าของที่ปล่อยให้มีควันดำวิ่งอยู่ในพ้ืนที่  

  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019  
     หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (ศบค.) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ว่า มีผู ้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม ๑๔ ราย            
เป็นการติดเชื้อในประเทศ ๑ ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ ๑๐ ราย และผู้เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ๓ ราย 
ทำให้มีผู้ป่วยสะสมจำนวน ๔,๐๘๖ ราย รักษาหายแล้ว ๓,๘๕๓ ราย รักษาในโรงพยาบาล ๑๗๓ ราย เสียชีวิต ๖๐ ราย 
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ๑๕ ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ ๑ ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่เดินทางมาจาก
ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม ๑ ราย ยูเครน ๑ ราย ซาอุดิอาระเบีย ๒ ราย สหรัฐอเมริกา ๑ ราย อังกฤษ ๑ ราย กาตาร์ ๑ ราย 
สวีเดน ๑ ราย เมียนมา ๑ ราย สหราชอาณาจักร ๑ ราย และเมียนมา ๓ ราย ทั้งหมดเดินทางผ่านช่องทางพรหมแดน
ธรรมชาติ ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลก มีผู ้ติดเชื้อรวม ๖๖,๘๓๔,๕๙๓ ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๖๒๐,๗๗๕ ราย          
ผู้เสียชีวิต ๑๕๓๓,๗๔๑ ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสูด ได้แก่ ๑.ประเทศสหรัฐอเมริกา ๑๔,๙๘๓,๔๒๕ ราย ๒.ประเทศ
อินเดีย ๙,๖๔๔,๕๒๙ ราย ๓.บราซิล ๖,๕๗๗,๑๗๗ ราย ๔.รัสเชีย ๒,๔๓๑,๗๓๑ ราย และ ๕.ฝรั่งเศส ๒,๒๘๑,๔๗๕ ราย    

   
พยากรณ์อากาศ 

          หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ คอลัมน์พยากรณ์อากาศ เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศ 
ในช่วงวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่             
ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง ๒ – ๓ องศาเซลเซียส สำหรับ
บริเวณยอดดอยและยอดภูมิอากาศหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ ๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ บริเวณ
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย ็นกำล ังแรงที ่แผ ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ ่อนลง สำหรับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง และคลื่นลม           
มีกำลังอ่อน 
 

 



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10967
วันที่: จันทร์ 7 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2, 12

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ได้ฤกษ์บินนครศรี ตรวจน้ำท่วมเชียรใหญ่

รหัสข่าว: C-201207012023(7 ธ.ค. 63/03:58) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 123.59 Ad Value: 191,564.50 PRValue : 574,693.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10967
วันที่: จันทร์ 7 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2, 12

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ได้ฤกษ์บินนครศรี ตรวจน้ำท่วมเชียรใหญ่

รหัสข่าว: C-201207012023(7 ธ.ค. 63/03:58) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 123.59 Ad Value: 191,564.50 PRValue : 574,693.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10967
วันที่: จันทร์ 7 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2, 12

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ได้ฤกษ์บินนครศรี ตรวจน้ำท่วมเชียรใหญ่

รหัสข่าว: C-201207012023(7 ธ.ค. 63/03:58) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 123.59 Ad Value: 191,564.50 PRValue : 574,693.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14468
วันที่: จันทร์ 7 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 10

หัวข้อข่าว: สังเวยน้ำท่วม20ศพ5จว.ภาคใต้ยังเดือดร้อนหนักบิ๊กตู่เยี่ยมเมืองคอน7ธันวาคม

รหัสข่าว: C-201207005026(7 ธ.ค. 63/06:05) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 157.99 Ad Value: 197,487.50 PRValue : 592,462.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14468
วันที่: จันทร์ 7 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 10

หัวข้อข่าว: สังเวยน้ำท่วม20ศพ5จว.ภาคใต้ยังเดือดร้อนหนักบิ๊กตู่เยี่ยมเมืองคอน7ธันวาคม

รหัสข่าว: C-201207005026(7 ธ.ค. 63/06:05) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 157.99 Ad Value: 197,487.50 PRValue : 592,462.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14468
วันที่: จันทร์ 7 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 10

หัวข้อข่าว: สังเวยน้ำท่วม20ศพ5จว.ภาคใต้ยังเดือดร้อนหนักบิ๊กตู่เยี่ยมเมืองคอน7ธันวาคม

รหัสข่าว: C-201207005026(7 ธ.ค. 63/06:05) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 157.99 Ad Value: 197,487.50 PRValue : 592,462.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14468
วันที่: จันทร์ 7 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 10

หัวข้อข่าว: สังเวยน้ำท่วม20ศพ5จว.ภาคใต้ยังเดือดร้อนหนักบิ๊กตู่เยี่ยมเมืองคอน7ธันวาคม

รหัสข่าว: C-201207005026(7 ธ.ค. 63/06:05) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 157.99 Ad Value: 197,487.50 PRValue : 592,462.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24434
วันที่: จันทร์ 7 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: นายกฯลุยน้ำท่วมเมืองคอนภาคใต้อ่วม!สังเวย20ชีวิต

รหัสข่าว: C-201207021005(7 ธ.ค. 63/06:15) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 69.07 Ad Value: 72,523.50 PRValue : 217,570.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24434
วันที่: จันทร์ 7 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: นายกฯลุยน้ำท่วมเมืองคอนภาคใต้อ่วม!สังเวย20ชีวิต

รหัสข่าว: C-201207021005(7 ธ.ค. 63/06:15) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 69.07 Ad Value: 72,523.50 PRValue : 217,570.50 คลิป: สี่สี(x3)
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ปภ.เผย 5 จว.ภำคใต้น ้ำยังท่วมขัง ปชช.รับผลกระทบแล้ว 553,715 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 20 รำย 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปภ.) รายงานสถานการณ์น ้าท่วมฉับพลัน  น ้าไหลหลาก และวาตภัยในพื ้นที่
ภาคใต ้11 จงัหวดั 100 อ าเภอ 557 ต าบล 4,095 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 553,715 ครวัเรือนผูเ้สียชีวิต 20 ราย ปัจจุบนั ยงัคงมี
สถานการณน์ า้ท่วมขงัใน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ สรุาษฎรธ์านี นครศรีธรรมราช ตรงั พทัลงุและสงขลา ระดบัน า้ลดลงทุกจังหวัด ทัง้นี ้ปภ. ได้
ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เร่งใหก้ารช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน า้
ออกจากพืน้ที่น า้ท่วมและส ารวจความเสียหายครอบคลมุทกุดา้น เพื่อใหก้ารช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง  (กอปภ.ก.) รายงาน
อิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้  ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมประเทศ
มาเลเซีย ส่งผลใหบ้ริเวณภาคใตฝ่ั้งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพืน้ที่  ท าใหเ้กิดน า้ท่วมฉับพลนั น า้ไหลหลาก และวาต
ภยั ตัง้แต่วนัที่ 25 พ.ย, – ปัจจุบนั (6 ธ.ค. 2563 เวลา 06.00 น.) มีพืน้ที่ไดร้บัผลกระทบจากน า้ท่วมฉับพลนั น า้ไหลหลาก และวาต
ภัย  รวม  11 จังหวัด  โดยปัจจุบันยังคงมีน ้าท่ วมใน  5 จังหวัด  51 อ า เภอ  276 ต าบล  1,897 หมู่บ้าน  ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 290,997 ครวัเรือน ดงันี ้สรุาษฎรธ์านี น า้ท่วมขงัในพืน้ที่ 13 อ าเภอ นครศรีธรรมราช น า้ท่วมขงัในพืน้ที่ 18 อ าเภอ 
รวม  91  ต าบล  712  หมู่บ้าน  ประชาชนได้รับผลกระทบ  184,750  ครัวเรือน  ปัจจุบันระดับน ้าลดลง   ตรัง  น ้าท่วมใน
พืน้ที่ 6 อ าเภอ รวม 23 ต าบล 99 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 2,968 ครวัเรือน ปัจจุบันระดับน า้ลดลง พัทลุง น า้ท่วมใน
พืน้ที่ 7 อ าเภอ รวม 32 ต าบล 198 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 46,284 ครวัเรือน ปัจจบุนัระดบัน า้ลดลง  สงขลา น า้ท่วมขงัใน
พืน้ที่ 7 อ าเภอ รวม 32 ต าบล 160 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 28,867 ครวัเรือน ปัจจบุนัระดบัน า้ลดลง ทัง้นี ้กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัไดป้ระสานจังหวัด หน่วยทหาร องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งร่วมกับศูนยป์้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต ทั้งที่อยู่ในพืน้ที่ประสบภัย พืน้ที่ใกล้เคียง พืน้ที่ อ่ืน ๆสนับสนุนการเผชิญเหตุ โดยระดมก าลังพลและ
ทรพัยากรดา้นสาธารณภัย อาทิ เรือทอ้งแบนพรอ้มเครื่องยนต์ เรือไฟเบอร  ์รถสูบส่งน า้ระยะไกล รถผลิตน า้ด่ืม รถเคลื่อนย้าย
ผูป้ระสบภยั รถสขุาเคลื่อนที่ รถประกอบอาหาร รถไฟฟ้าส่องสว่าง ใหก้ารช่วยเหลือผูป้ระสบภยั โดยขนยา้ยสิ่งของไปไวใ้นที่สงูและ
เร่งระบายน า้ท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค  อีกทั้งจัดเจา้หน้าที่ส  ารวจและประเมินความเสียหาย  เพื่อด าเนินการ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ไดร้บัความเดือดรอ้นจากสถานการณภ์ัย สามารถติดต่อขอ
ความช่วยเหลือไดท้างสายด่วนนิรภยั1784 ตลอด 24 ชั่วโมง ประสานใหก้ารช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ ์  ฝ่ำยประชำสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดำห ์(...)สยำมรัฐสัปดำหว์ิจำรณ ์  (...)เนชั่นสุดสัปดำห ์ ปีที.่..... ฉบับที.่.... 
(...)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่ำวสด (...)ไทยโพสต ์

(...)สยำมรัฐ (...) แนวหน้ำ (...)คม ชัด ลึก (...)บ้ำนเมือง (...)ไทยโพสต ์X-Cite 
(...)เส้นทำงท้องถ่ิน   ( / ) www.dailynews.co.th www.naewna.com 
https://ch3thailandnews.bectero.com  

http://www.dailynews.co.th/
http://www.naewna.com/
https://ch3thailandnews.bectero.com/
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ปภ.บูรณำกำรสรรพก ำลังช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัยในพืน้ทีภ่ำคใต้ครอบคลุมทุกมิต ิ
  นำยบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ. ) ในฐานะผูอ้  านวยการกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เปิดเผยว่า รฐับาลไดใ้หค้วามส าคัญกับการเตรียมพร้อมรบัมืออุทกภัยในพืน้ที่ภาคใตผ้่านการ 
บูรณาการการท างานของทกุภาคสว่น ตัง้แต่การติดตามสภาวะอากาศและแนวโนม้การเกิดอทุกภยั โดยกรมอุตนุิยมวิทยาประกาศแจง้เตือน
ฝนตกหนกัและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใตใ้หป้ระชาชนทราบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัไดด้ าเนินการแจง้เตือนขอ้มูลสภาพอากาศ
และคาดการณภ์าวะฝนตกหนกัและคลื่นลมแรงในพืน้ที่ภาคใต ้ตัง้แต่วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยมีโทรสารถึงผูว่้า
ราชการจังหวัด รวม 2 ฉบับ เพื่อใหผู้ว่้าราชการจังหวัด ในฐานะผูอ้  านวยการจังหวัดตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              
พ.ศ.2550 ประสานหน่วยปฏิบตัิในจงัหวดั อ าเภอ และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ใหเ้ตรียมความพรอ้มรบัมือและแจง้เตือนประชาชนติดตาม
สถานการณอ์ย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดสถานการณภ์ยั ระดมเจา้หนา้ที่และเครื่องมือวัสดอุุปกรณ ์เครื่องจักรกลดา้นสาธารณภยัเขา้ปฏิบตัิ การ 
ในพื ้นที่ เสี่ยงภัยทันที  รวมถึงสร้างการรับรู ้แก่ประชาชนผ่านทุกช่องทาง โดยเฉพาะการติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัย  
จากภาครฐัอย่างใกลช้ิดและต่อเนื่อง เพื่อเป็นขอ้มลูในการเฝา้ระวงัและเตรียมพรอ้มรบัมือสถานการณภ์ยั 
  ส าหรบัการบริหารจัดการสถานการณภ์ัย จากสถานการณอ์ุทกภัยในพืน้ที่ภาคใต ้9 จังหวัด ท าใหป้ระชาชนไดร้บัผลกระทบเป็น
จ านวนมาก รฐับาลห่วงใยประชาชน จึงไดส้ั่งการทุกหน่วยงานระดมความช่วยเหลือใหเ้ขา้ถึงประชาชนโดยเรว็ กระทรวงมหาดไทย โดยกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยักลางสั่งการใหจ้งัหวดั อ าเภอ และองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่นปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 แผนปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2558 ผ่านศนูย์
บัญชาการเหตุการณจ์ังหวัด และใหป้ฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของจังหวัดอย่างเคร่งครดั  โดยบูรณาการก าลงัเจา้หนา้ที่และเครื่องจักรกล            
สาธารณภัยทุกประเภทเขา้คลี่คลายสถานการณภ์ยัและดูแลผูป้ระสบภัยใหค้รอบคลุมทุกดา้น ดังนี ้1) การด าเนินการในภาวะฉุกเฉิน  ใน
ระดบัพืน้ที่ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น อ าเภอ และจงัหวดั ด าเนินการบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนด ารงชีพไดอ้ย่าง
ปลอดภยั โดยการจดัอาหารและน า้ดื่ม การแจกจ่ายถุงยงัชีพ การอพยพประชาชนไปยงัศนูยพ์กัพิงชั่วคราวพรอ้มดแูลชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้ประสบภัย เพื่อใหป้ระชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในขณะเกิดภัย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไดร้ะดมทรัพยากรด้าน              
สาธารณภัยของ ปภ. ทัง้เรือทอ้งแบนพรอ้มเครื่องยนต ์เรือไฟเบอร ์รถสูบส่งน า้ระยะไกล รถผลิตน า้ดื่ม รถเคลื่อนยา้ยผูป้ระสบภัย รถสุขา
เคลื่อนที่ รถประกอบอาหาร รถไฟฟ้าส่องสว่าง ทัง้ที่อยู่ในพืน้ที่ประสบภัย พืน้ที่ใกลเ้คียง พืน้ที่อื่น ๆ เขา้สนับสนุนจังหวัดในการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัจนกว่าสถานการณค์ลี่คลาย 2) การด าเนินการฟ้ืนฟู ส่วนราชการที่มีหนา้ที่ในการใหค้วามช่วยเหลือและสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั
จะด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 2562 โดยขณะนี ้
จังหวัดที่ประสบอุทกภัยในภาคใตไ้ดม้ีการประกาศเขตพืน้ที่ประสบภัยและประกาศเขตใหค้วามช่วยเหลือแลว้  คณะกรรมการใหค้วาม
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิระดบัอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) จะส ารวจความเสียหายและผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบและพิจารณาตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดใน
ระเบียบฯ หากอ าเภอมีความจ าเป็นตอ้งช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิเกินวงเงินของอ าเภอจะเสนอคณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
พิบตัิระดบัจงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในดา้นต่าง ๆ ต่อไป อาทิ ดา้นการด ารงชีพ ดา้นการประกอบอาชีพดา้น
การสาธารณสขุ ดา้นการเกษตร เป็นตน้ 
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ฉบับประจ ำวันที.่..7... เดือน....ธันวำคม พ.ศ. 2563.... กรอบ (../.)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ.........จ ำนวน ..1.. แผ่น 
 

ปภ.สง่ฮ.น ำสิ่งของช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ำ้ท่วม นครศรีธรรมรำช 
กรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั (ปภ.) ร่วมกบักองทพับกน ำชุดปฏิบติักำรอำกำศยำนเฮลิคอปเตอร ์ปภ. KA-32-01 ออกปฏิบติั
ภำรกิจส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือจ ำนวน 100 ชุดแก่ประชำชนที่ประสบอทุกภยัในพืน้ที่นครศรีธรรมรำช โดยขึน้บินจำกสนำมบินค่ำยว
ชิรวธุ อ.เมืองนครศรีธรรมรำช เดินทำงสู่ อ.สิชล เขำ้พืน้ที่บำ้นหว้ยทรำยทอง ซึ่งเสน้ทำงเขำ้หมู่บำ้นถูกตดัขำด ประชำชนไดร้บัควำม
เดือดรอ้นกว่ำ 100 ครวัเรือน ทั้งนี ้ประชำชนที่ประสบอุทกภัยสำมำรถติดต่อขอควำมช่วยเหลือไดท้ี่สำยด่วนนิรภัย 1784 ตลอด           
24 ชม. 
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(...)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่ำวสด (...)ไทยโพสต ์
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ปีที่: 25 ฉบับที่: 8792
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 22966
วันที่: จันทร์ 7 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: ท่วมใต้ตาย3จังหวัด

รหัสข่าว: C-201207009103(7 ธ.ค. 63/05:51) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 106.57 Ad Value: 234,454 PRValue : 703,362 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3317
วันที่: จันทร์ 7 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

หัวข้อข่าว: "ดอยอินทนนท์"หนาวจัด3องศา ยอดหญ้าติดลบเกิด"เหมยขาบ"ขาวโพลน

รหัสข่าว: C-201207040051(7 ธ.ค. 63/05:34) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 37.02 Ad Value: 44,424 PRValue : 133,272 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25988
วันที่: จันทร์ 7 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 9(บน)

หัวข้อข่าว: ประกาศสงครามฆาตกร'ควันดำ'แก้PM2.5ถาวรรัฐต้องทำจริง

รหัสข่าว: C-201207004034(7 ธ.ค. 63/06:21) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 91.78 Ad Value: 192,738 PRValue : 578,214 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25988
วันที่: จันทร์ 7 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 9(บน)

หัวข้อข่าว: ประกาศสงครามฆาตกร'ควันดำ'แก้PM2.5ถาวรรัฐต้องทำจริง

รหัสข่าว: C-201207004034(7 ธ.ค. 63/06:21) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 91.78 Ad Value: 192,738 PRValue : 578,214 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15611
วันที่: จันทร์ 7 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 7

หัวข้อข่าว: ติดเชื้อโควิดในปท.แค่3ราย สธ.ยันไม่ใช่รอบ2

รหัสข่าว: C-201207020032(7 ธ.ค. 63/04:58) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 156.85 Ad Value: 243,117.50 PRValue : 729,352.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15611
วันที่: จันทร์ 7 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 7

หัวข้อข่าว: ติดเชื้อโควิดในปท.แค่3ราย สธ.ยันไม่ใช่รอบ2

รหัสข่าว: C-201207020032(7 ธ.ค. 63/04:58) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 156.85 Ad Value: 243,117.50 PRValue : 729,352.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15611
วันที่: จันทร์ 7 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 7

หัวข้อข่าว: ติดเชื้อโควิดในปท.แค่3ราย สธ.ยันไม่ใช่รอบ2

รหัสข่าว: C-201207020032(7 ธ.ค. 63/04:58) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 156.85 Ad Value: 243,117.50 PRValue : 729,352.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8792
วันที่: จันทร์ 7 ธันวาคม 2563
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: ยอดดอย3องศาหนาวตายแล้ว2ศพ

รหัสข่าว: C-201207008058(7 ธ.ค. 63/05:34) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 104.14 Ad Value: 98,933 PRValue : 296,799 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8792
วันที่: จันทร์ 7 ธันวาคม 2563
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: ยอดดอย3องศาหนาวตายแล้ว2ศพ

รหัสข่าว: C-201207008058(7 ธ.ค. 63/05:34) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 104.14 Ad Value: 98,933 PRValue : 296,799 คลิป: สี่สี(x3)


