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      สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย  
การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้ 

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 อุทกภัย 
         หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๓ หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑๒ หนังสือพิมพ์             
กร ุงเทพธ ุรก ิจ หน้า ๑ หน ังส ือพ ิมพ์มต ิชน หน้า ๑ หนังสือพิมพ์สยามร ัฐ หน้า ๑ www.mgronline.com  
www.bangkokbiznews.com  www.naewna.com www.thansettakij.com www.onbnews.today เสนอข ่ าว 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
อิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศ
มาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั ่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก           
และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  – ปัจจุบัน (๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ
จากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย รวม ๑๑ จังหวัด โดยปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมใน ๕ จังหวัด ๕๑ อำเภอ                
๒๗๖ ตำบล ๑,๘๙๗ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๒๙๐,๙๙๗ ครัวเรือน ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง  
พัทลุง สงขลา ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด  ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้งที่อยู่ในพื้นที่
ประสบภัย พื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่อื่น ๆ สนับสนุนการเผชิญเหตุ โดยระดมกำลังพลและทรัพยากรด้านสาธารณภัย ให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ            
และประเมินความเสียหายเพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
         

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

 อุทกภัย 
         หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑๒  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว              
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังกาประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า พลเอก ประยุทธ์             
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แจ้งให้ทราบถึงการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกรมชลประทานรายงานว่าตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน -               
๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีปริมาณฝนมากกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร เกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำในตลอดทั้งปี ที ่เฉลี่ยอยู ่ที่              
๑,๙๐๐ มิลลิเมตร จึงทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ยาก และไม่สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที จนเกิดน้ำท่วมขังในหลายจังหวัด  
ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้วางแผนและดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหลายโครงการ โดยมี
โครงการที่จะดำเนินการได้ในช่วงปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จำนวนกว่า ๖๓ โครงการ อาทิ การจัดเก็บน้ำตามคลอง การระบายน้ำหลัก
ในพื้นที่ชุมชนเพ่ือป้องกันน้ำท่วม การขุดคลองผันน้ำลงสู่แม้น้ำลำคลองต่าง ๆ รวมถึงการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          

 

ดูแลเรื่อง... 

http://www.mgronline.com/
http://www.bangkokbiznews.com/
http://www.naewna.com/
http://www.thansettakij.com/
http://www.onbnews.today/


๒ 
ดูแลเรื่องถนนที่กีดขวางทางเดินน้ำ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจากบางพื้นที่มีปัญในเรื่องการเวนคืนที่ดิน 
โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการและประสานแจ้งให้ประชาชนเข้าใจว่าหากไม่มีการเวนคืน
ที่ดินก็จะทำให้มีปัญหาในการจัดการปัญหาน้ำท่วม 
          หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๗ เสนอข่าว พลเอก ไพบูลย์ ตุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
จังหวัดพัทลุง จำนวน ๓,๙๙๔ ชุด ที่โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ             
วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการผู้นำท้องถิ่น และประชาชนให้การต้อนรับ  
 มลพิษทางอากาศ 
    หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการตรวจสอบ

คุณภาพอากาศ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น ภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ทั่วประเทศ 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ระดับดีมาก - ปานกลาง ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ส่วนการ
คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในวันนี้ (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) กรุงเทพฯ และปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์ดี -            
ปานกลาง ส่วนวันที ่ ๑๐ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ อาจมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงขึ ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ กลาง           
กรุงเทพฯ ใต้ และกรุงธนบุรีฝั่งใต้ ส่วนจังหวัดปริมณฑลมีเพียงจังหวัดสมุทรปราการท่ีอาจมีแนวโน้มฝุ่นละอองสูงขึ้น  

  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019  
     หนังสือพิมพแ์นวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว  
     - นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ ๑๙ คน ติดเชื้อในประเทศ ๔ คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ใน ASQ 
กทม. ทำให้มีผู ้ป่วยยืนยันสะสม ๔ ,๑๒๖ ราย รักษาหายแล้วรวม ๓ ,๘๗๔ ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ๑๙๒ 
เสียชีวิต ๖๐ คน  

     - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด– 19 
ว่า ทุกคนต้องช่วยกัน วันนี้ต้องมีมาตรการเข้มข้นกว่าเดิม และต้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชน
โดยตรง อย่าสร้างความตื่นตระหนก เพราะขณะนี้รู้ถึงต้นตอปัญหาแล้วและจะได้เร่งแก้ปัญหาต่อไป 

        
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ 

• แผนปฏิรูปประเทศ  

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๓ เสนอข่าว นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ๑๓ ด้าน พร้อมแนวทางการขับเคลื่อน ได้แก่           

๑) การเมือง ๒) การบริหารราชการแผ่นดิน ๓) กฎหมาย ๔) ประบวนการยุติธรรม ๕) เศรษฐกิจ ๖) ทรัพยากรธรรมชาติ         

และสิ่งแวดล้อม ๗) สาธารณสุข ๘) สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ๙) สังคม ๑๐) พลังงาน ๑). การป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๒) การศึกษา และ ๑๓) วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ ได้เน้นการดำเนินการเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป สำหรับแก้ ไขปัญหาเร่งด่วนและสามารถสร้าง            

การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมได้ ๖๒ กิจกรรม ที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้

ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท เพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคี โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ 

ทั้งสิ้น ๓๖ แห่ง... 



๓ 

ทั้งสิ้น ๓๖ แห่ง และ ๒ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕  โดยมีกฎหมาย     

ที่ต้องจัดทำหรือปรับปรุงรวมทั้งสิ้น ๔๕ ฉบับ 

 
พยากรณ์อากาศ 

          www.tmd.go.th เสนอข่าว บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ในขณะที่ลมตะวันตกในระดับบนได้พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็น          
ถึงหนาว และบริเวณยอดดอยในภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ส่วนบริเวณภาคกลาง
และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่            
หนาวเย็นลงไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มี   
ฝนน้อย ส่วนคลื่นลมบริเวณป่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูง ๑ - ๒ เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 
๒ เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
 

 



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14470
วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: น้ำท่วมดับ29ศพ5จังหวัดภาคใต้ยังอ่วมหนักเดือดร้อน5.5แสนครัวเรือน

รหัสข่าว: C-201209005096(9 ธ.ค. 63/06:23) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 47.11 Ad Value: 42,399 PRValue : 127,197 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14470
วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: น้ำท่วมดับ29ศพ5จังหวัดภาคใต้ยังอ่วมหนักเดือดร้อน5.5แสนครัวเรือน

รหัสข่าว: C-201209005096(9 ธ.ค. 63/06:23) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 47.11 Ad Value: 42,399 PRValue : 127,197 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8794
วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: น้ำท่วมภาคใต้ลดเหลือแค่5จว.

รหัสข่าว: C-201209008011(9 ธ.ค. 63/05:13) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 32.27 Ad Value: 24,202.50 PRValue : 72,607.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10969
วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: เซ่นน้ำท่วมใต้-สังเวยพุ่ง29ศพ

รหัสข่าว: C-201209012131(9 ธ.ค. 63/06:08) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 23.05 Ad Value: 25,355 PRValue : 76,065 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11746
วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: 'เวนคืน-รื้อถนน'แก้น้ำท่วมใต้ นายกฯสั่งคมนาคมแก้ถนนขวางทางน้ำ - ผู้ว่าฯเร่ง...

รหัสข่าว: C-201209011025(9 ธ.ค. 63/05:33) หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 74.21 Ad Value: 103,894 PRValue : 311,682 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11746
วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: 'เวนคืน-รื้อถนน'แก้น้ำท่วมใต้ นายกฯสั่งคมนาคมแก้ถนนขวางทางน้ำ - ผู้ว่าฯเร่ง...

รหัสข่าว: C-201209011025(9 ธ.ค. 63/05:33) หน้า: 2/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 74.21 Ad Value: 103,894 PRValue : 311,682 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15613
วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 7

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'แจงนครศรีฯจม ฝน900มม.ระบายยาก 5จว.ยังท่วม-ดับ29ศพ อินทนนท์หนาว1องศา

รหัสข่าว: C-201209020019(9 ธ.ค. 63/05:12) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 75.47 Ad Value: 83,017 PRValue : 249,051 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15613
วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 7

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'แจงนครศรีฯจม ฝน900มม.ระบายยาก 5จว.ยังท่วม-ดับ29ศพ อินทนนท์หนาว1องศา

รหัสข่าว: C-201209020019(9 ธ.ค. 63/05:12) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 75.47 Ad Value: 83,017 PRValue : 249,051 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24436
วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: 5จว.ใต้ยังจมบาดาลเตือนกทม.-ปริมณฑลรับมือฝุ่นพิษ'PM2.5'

รหัสข่าว: C-201209021000(9 ธ.ค. 63/05:14) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 54.10 Ad Value: 56,805 PRValue : 170,415 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24436
วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: 5จว.ใต้ยังจมบาดาลเตือนกทม.-ปริมณฑลรับมือฝุ่นพิษ'PM2.5'

รหัสข่าว: C-201209021000(9 ธ.ค. 63/05:14) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 54.10 Ad Value: 56,805 PRValue : 170,415 คลิป: สี่สี(x3)



            

ฉบับประจ ำวันที.่..9... เดือน....ธันวำคม พ.ศ. 2563.... กรอบ (../.)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ.........จ ำนวน ..1.. แผ่น 
 
ปภ.เผยยังมีสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 5 จงัหวัดภาคใต้ 
  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ 11 จังหวัด 101 อำเภอ 
560 ตำบล 4,130 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 555,194 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 29 ราย ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 5 จังหวัด ได้แก่ สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง และสงขลา ภาพรวมระดบัน้ำลดลงทุกจังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ไดร้่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพ้ืนท่ีน้ำท่วมและสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอา่วไทยและภาคใต้ ประกอบกับหยอ่มความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมฝีน
ตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ตั้งแต่วันท่ี 25 พ.ย. – ปัจจุบัน (8 ธ.ค. 63 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัยรวม 11 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส รวม 101 อำเภอ 560 ตำบล 4,130 หมู่บ้าน ประชาชนไดร้ับผลกระทบ 555,194 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 29 ราย (สรุาษฎร์ธานี 2 ราย 
นครศรีธรรมราช 21 ราย ตรัง 1 ราย สงขลา 2 ราย และพัทลุง 3 ราย) ปัจจุบันยงัคงมีน้ำท่วมใน 5 จังหวัด 43 อำเภอ 225 ตำบล 1,456 หมู่บ้าน 
ประชาชนไดร้ับผลกระทบ 280,781 ครัวเรือน ดังนี้ 1. สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเคยีนซา อำเภอบ้านนา
เดิม อำเภอพุนพิน อำเภอเวียงสระ อำเภอพระแสง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และอำเภอบ้านนาสาร รวม 71 ตำบล 526 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
19,822 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับนำ้ลดลง 2. นครศรีธรรมราช น้ำท่วมขังในพื้นที่ 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม อำเภอ
เชียรใหญ่ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอชะอวด อำเภอเฉลมิพระเกียรติ อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร อำเภอทุ่งสง อำเภอท่าศาลา อำเภอรอ่นพิบูลย์ อำเภอนา
บอน อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอฉวาง อำเภอบางขัน อำเภอพรหมคีรี อำเภอถ้ำพรรณา และอำเภอช้างกลาง รวม 83 ตำบล 608 หมู่บ้าน ประชาชนไดร้ับ
ผลกระทบ 184,750 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง 3. ตรัง น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง อำเภอห้วยยอด อำเภอรษัฎา อำเภอวังวิเศษ 
และอำเภอกันตัง รวม 17 ตำบล 63 หมู่บ้าน ประชาชนได้รบัผลกระทบ 1,058 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง ยกเว้นอำเภอกันตัง ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 
4. พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอควนขนุน อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน และอำเภอบางแก้ว รวม 22 ตำบล 99 
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 46,284 ครัวเรือน ปัจจุบันระดบัน้ำลดลง 5. สงขลา น้ำท่วมขังในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอบางกล่ำ 
อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนด อำเภอควนเนียง และอำเภอสทิงพระ รวม 32 ตำบล 160 หมู่บ้าน ประชาชนไดร้ับผลกระทบ 28,867 
ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวดั หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเขต ท้ังที่อยู่ในพ้ืนท่ีประสบภัย พ้ืนท่ีใกล้เคียง พื้นที่อ่ืน ๆ สนับสนุนการเผชิญเหตุ โดยระดมกำลังพล
และทรัพยากรด้านสาธารณภัย อาทิ เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ เรือไฟเบอร์ รถสูบส่งน้ำระยะไกล รถผลติน้ำดืม่ รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถสุขา
เคลื่อนที่ รถประกอบอาหาร รถไฟฟ้าส่องสว่าง ให้การช่วยเหลือผูป้ระสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในท่ีสูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่อง
อุปโภคบรโิภค อีกท้ังจัดเจา้หน้าท่ีสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบยีบกระทรวงการคลังฯ สำหรับในส่วนของผู้เสยีชีวิต 
จังหวัดได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสยีชีวิตตามระเบียบแล้ว ท้ายนี้ ประชาชนท่ีไดร้ับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภยั สามารถติดต่อขอความ
ช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภยั 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง ประสานใหก้ารช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

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

(...)สยำมรัฐ (...) แนวหน้ำ (...)คม ชัด ลึก (...)บ้ำนเมือง (...)ไทยโพสต ์X-Cite 
(...)เส้นทำงท้องถ่ิน   ( / ) www.mgronline.com  www.bangkokbiznews.com  www.naewna.com 
www.thansettakij.com www.onbnews.today  

http://www.mgronline.com/
http://www.bangkokbiznews.com/
http://www.naewna.com/
http://www.thansettakij.com/
http://www.onbnews.today/


ปีที่: 43 ฉบับที่: 15613
วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 7(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ในหลวงพระราชทานสิ่งของช่วยน้ำท่วม

รหัสข่าว: C-201209020085(9 ธ.ค. 63/06:16) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.38 Ad Value: 11,418 PRValue : 34,254 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14470
วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 10, 11

หัวข้อข่าว: ติดเชื้อในประเทศเพิ่มอีก4รายบุคลากรการแพทย์ปฏิบัติงานที่รพ.เอกชน-ศูนย์กักกัน

รหัสข่าว: C-201209005064(9 ธ.ค. 63/06:15) หน้า: 1/5

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

Col.Inch: 244.36 Ad Value: 305,450 PRValue : 916,350 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14470
วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 10, 11

หัวข้อข่าว: ติดเชื้อในประเทศเพิ่มอีก4รายบุคลากรการแพทย์ปฏิบัติงานที่รพ.เอกชน-ศูนย์กักกัน

รหัสข่าว: C-201209005064(9 ธ.ค. 63/06:15) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 244.36 Ad Value: 305,450 PRValue : 916,350 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14470
วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 10, 11

หัวข้อข่าว: ติดเชื้อในประเทศเพิ่มอีก4รายบุคลากรการแพทย์ปฏิบัติงานที่รพ.เอกชน-ศูนย์กักกัน

รหัสข่าว: C-201209005064(9 ธ.ค. 63/06:15) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 244.36 Ad Value: 305,450 PRValue : 916,350 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14470
วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 10, 11

หัวข้อข่าว: ติดเชื้อในประเทศเพิ่มอีก4รายบุคลากรการแพทย์ปฏิบัติงานที่รพ.เอกชน-ศูนย์กักกัน

รหัสข่าว: C-201209005064(9 ธ.ค. 63/06:15) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 244.36 Ad Value: 305,450 PRValue : 916,350 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14470
วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 10, 11

หัวข้อข่าว: ติดเชื้อในประเทศเพิ่มอีก4รายบุคลากรการแพทย์ปฏิบัติงานที่รพ.เอกชน-ศูนย์กักกัน

รหัสข่าว: C-201209005064(9 ธ.ค. 63/06:15) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 244.36 Ad Value: 305,450 PRValue : 916,350 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8794
วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 3(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ครม.ผ่านร่างแผนปฏิรูปประเทศ13ด้าน

รหัสข่าว: C-201209008014(9 ธ.ค. 63/05:12) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 17.58 Ad Value: 13,185 PRValue : 39,555 คลิป: ขาว-ดำ(x3)








