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ปภ.รำยงำนสถำนกำรณ์อุทกภัย 5 จังหวัดภำคใต้ เสียชีวิต 29 รำย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอ านยยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภักลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
อิทธิพลมรสุมตะยันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่ายไทยและภาคใต้  ประกอบกับหย่อมคยามกดอากาศต  าปกคลุมประเทศ
มาเลเซีย ส่งผลให้บริเยณภาคใต้ฝั่งตะยันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที  ท าให้เกิดน้ าท่ยมฉับพลัน น้ าไหลหลาก และ
ยาตภัย ตั้งแต่ยันที  25 พฤศจิกายน – ปัจจุบัน (9 ธันยาคม 2563 เยลา 06.00 น.) มีพ้ืนที ได้รับผลกระทบจากน้ าท่ยม
ฉับพลัน น้ าไหลหลาก และยาตภัยรยม 11 จังหยัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี  นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา 
ปั ตตานี  ยะลา และนราธิ ยาส รยม 101 อ าเภอ 560 ต าบล 4,130 หมู่ บ้ าน ประชาชนได้ รั บผลกระทบ 555,194 ครั ยเรื อน 

ผู้เสียชียิต 29 ราย (สุราษฎร์ธานี 2 ราย นครศรีธรรมราช 21 ราย ตรัง 1 ราย สงขลา 2 ราย และพัทลุง 3 ราย) ปัจจุบันยังคงมี     
น้ าท่ยมใน 5 จังหยัด 32 อ าเภอ 147 ต าบล 951 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 254,521 ครัยเรือน ดังนี้ สุราษฎร์ธานี น้ าท่ยมขัง   
ในพ้ืนที  8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ อ าเภอเคียนซา อ าเภอบ้านนาเดิม อ าเภอพุนพิน อ าเภอเยียงสระอ าเภอพระแสง     
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และอ าเภอบ้านนาสาร รยม 47 ต าบล 355 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,252 ครัยเรือน
ปัจจุบันระดับน้ าลดลง นครศรีธรรมราช น้ าท่ยมขังในพ้ืนที  11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช อ าเภอพระพรหม   
อ าเภอเชียรใหญ่  อ าเภอชะอยดอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  อ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอปากพนัง อ าเภอหัยไทร อ าเภอร่อนพิบูลย์       
อ าเภอทุ่งใหญ่ และอ าเภอถ้ าพรรณา รยม 47 ต าบล 375 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 184,750 ครัยเรือน ปัจจุบัน
ระดับน้ าลดลง 194 ครัยเรือนตรัง น้ าท่ยมในพ้ืนที  4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองตรัง  อ าเภอห้ยยยอด อ าเภอยังยิเศษ และอ าเภอ
กันตัง รยม 19 ต าบล 90 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 3,741 ครัยเรือน ปัจจุบันระดับน้ าลดลง ยกเย้นอ าเภอกันตัง
ระดับน้ าเพิ มขึ้นพัทลุง น้ าท่ยมในพ้ืนที  5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอคยนขนุน อ าเภอเมืองพัทลุง อ าเภอเขาชัยสน อ าเภอปากพะยูน และ
อ าเภอบางแก้ย รยม9 ต าบล 29 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 46,284 ครัยเรือน ปัจจุบันระดับน้ าลดลง สงขลา น้ าท่ยมขัง   
ในพ้ืนที  4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอกระแสสินธุ์ อ าเภอสิงหนคร อ าเภอระโนด และอ าเภอสทิงพระ รยม 25 ต าบล 102 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 10,474 ครัยเรือน ปัจจุบันระดับน้ าลดลง ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสาน
จังหยัด หน่ยยทหาร องค์กรปกครอง ส่ยนท้องถิ น และหน่ยยงานที เกี ยยข้องร่ยมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ทั้งที อยู่ในพ้ืนที ประสบภัย พ้ืนที ใกล้เคียง พ้ืนที อื น ๆ สนับสนุน การเผชิญเหตุ โดยระดมก าลังพลและทรัพยากรด้าน     
สาธารณภัย  อาทิ  เรือท้องแบนพร้อมเครื องยนต์  เรือไฟเบอร์ รถสูบส่งน้ าระยะไกล  รถผลิตน้ าดื ม รถเคลื อนย้าย
ผู้ประสบภัย รถสุขาเคลื อนที  รถประกอบอาหาร รถไฟฟ้าส่องสย่าง ให้การช่ยยเหลือผู้ประสบภัย และอ านยยคยามสะดยก     
ในการขนย้ายสิ งของและการเดินทาง เร่งระบายน้ าท่ยมขัง รยมถึงแจกจ่ายเครื องอุปโภคบริโภค อีกท้ังจัดเจ้าหน้าที ส ารยจและ
ประเมินคยามเสียหาย เพื อด าเนินการช่ยยเหลือตามระเบียบกระทรยงการคลังฯ  ท้ายนี้ ประชาชนที ได้รับคยามเดือดร้อน   
จากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอคยามช่ยยเหลือได้ทางสายด่ยนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั ยโมง ประสานให้การช่ยยเหลือ
โดยด่ยนต่อไป 
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 5313
วันที่: พฤหัสบดี 10 - อาทิตย์ 13 ธันวาคม 2563
Section: First Section/บทนำ

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: ปัดฝุ่นกระทรวงน้ำ 3 รัฐบาล ติดกับดัก ไม่ตอบโจทย์ท่วมแล้งซ้ำซาก

รหัสข่าว: C-201210023054(9 ธ.ค. 63/05:53) หน้า: 1/2

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 106.50 Ad Value: 143,775 PRValue : 431,325 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15614
วันที่: พฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2563
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ขวา)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: สู้ภัยหนาว

รหัสข่าว: C-201210020116(10 ธ.ค. 63/04:08) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 19.40 Ad Value: 30,070 PRValue : 90,210 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 36 ฉบับที่: 13065
วันที่: พฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 9

หัวข้อข่าว: พบเพิ่ม25มาจากพม่า6ราย รัฐชี้เอาอยู่คนไทยอย่าวิตก

รหัสข่าว: C-201210030074(10 ธ.ค. 63/06:37) หน้า: 1/2

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 84.22 Ad Value: 75,798 PRValue : 227,394 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 36 ฉบับที่: 13065
วันที่: พฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 9

หัวข้อข่าว: พบเพิ่ม25มาจากพม่า6ราย รัฐชี้เอาอยู่คนไทยอย่าวิตก

รหัสข่าว: C-201210030074(10 ธ.ค. 63/06:37) หน้า: 2/2

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 84.22 Ad Value: 75,798 PRValue : 227,394 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2563 เวลา 06:35
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผยเหนืออีสาน หนาว ภาคกลาง ตะวันออก กทม.อากาศเย็น

รหัสข่าว: I-I201210000137 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/639935
https://www.posttoday.com
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