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      สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย  
การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้ 

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 อุทกภัย 

          www.ryt9.com  www.thaipr.net เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย               
มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ตั้งแต่
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวม ๓ จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา รวม               
๒๓ อำเภอ ๑๓๗ ตำบล ๖๔๕ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๓๕,๗๑๔ ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต ๓ ราย โดยมีพ้ืนที่ได้รับ
ผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก ๓ จังหวัด รวม ๒๔ อำเภอ ๑๓๗ ตำบล ๖๔๕ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ ๓๕,๗๑๔ ครัวเรือน เสียชีวิต ๒ ราย (นราธิวาส) ดังนี้ นราธิวาส น้ำท่วมในพื้นที่ ๑๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอแว้ง 
อำเภอศรีสาคร อำเภอระแงะ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ อำเภอจะแนะ อำเภอสุไหง - โกลก 
อำเภอสุคิริน อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ รวม ๗๒ ตำบล ๔๒๖ หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ ๒๘,๘๕๖ ครัวเรือน ปัตตานี น้ำท่วมในพื้นที่ ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอมายอ อำเภอ               
โคกโพธิ์ อำเภอสายบุรี แลอำเภอเมืองปัตตานี รวม ๓๔ ตำบล ๑๐๔ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๒,๓๐๔ ครัวเรือน 
ยะลา น้ำท่วมในพ้ืนที่ ๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอบันนังสตา อำเภอเบตง อำเภอธารโต อำเภอรามัน และอำเภอ
ยะหา รวม ๓๑ ตำบล ๑๑๕ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๔,๕๕๔ ครัวเรือน พื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์               
๑ จังหวัด ได้แก่ ยะลา ดินสไลด์ปิดทับบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเบตง มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยระดมเครื่องจักรกล 
เครื ่องสูบน้ำ เข้าพื ้นที ่เพื ่อเร่งระบายน้ำ และให้การดูแลประชาชนที ่ได้ร ับผลกระทบในเบื ้องต้นแล้ว พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดย ปภ.ได้ประสานหน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพ้ืนที่ และประเมินความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป 
      การจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ 
        หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า ๑ เสนอข่าว นายสุวรรณฉัตร โคว้วรกุล กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจของกิจการ
ร่วมค้าออลซีนิท ทีเอเอส ผู้เข้าร่วมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยงานรัฐ           
จำนวน ๒ โครงการ รวม ๓ ลำ งบประมาณรวม ๒,๒๕๕ ล้านบาท ร้องเรียนว่าถูกกีดกันในการประมูลอย่างไม่เป็นธรรม 
ทั้งที่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และหน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งให้คู่แข่งเป็นผู้ชนะเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓           
จึงใช้สิทธิอุทธรณ์และหักล้างข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาทุกประเด็น ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาดจริงตามที่ดำเนินการ             
จะทำให้รัฐซื้อของแพงเกินจริงเกือบ ๓๗๐ ล้านบาท โดยมีโครงการจัดซื้ออากาศยานปีกหมุน ๒ ลำ  ของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ภายใต้ความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยกับกองทัพบก ซึ่งมีประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓              
ให้บริษัท ดาตาเกท จำกัด เสนอเฮลิคอปเตอร์ KA-32A11BC ของรัสเซีย เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ขณะที่กิจการร่วมค้า              

 

ออลซีนิท... 

http://www.thaipr.net/


๒ 
ออลซีนิท ทีเอเอส เสนอเฮลิคอปเตอร์ MI 8 MSB-30 ของยูเครน ถูกปรับตก ไม่ผ่านคุณสมบัติ ๒ ข้อ โดยคู่แข่งเสนอราคา 
๑,๗๔๒ ล้านบาท ถูกกว่าราคากลาง ๖,๐๐๐ บาท ส่วนกิจการร่วมค้าออลซีนิท ทีเอเอส เสนอราคา ๑,๕๘๘ ล้านบาท           
ถูกกว่า ๒๗๔ ล้านบาท ซึ่งคณะผู้บริหารกิจการร่วมค้าฯ เห็นว่า ข้อวินิจฉัยที่ ปภ. ให้ตกคุณสมบัติไม่สมเหตุสมผล จึงได้มี
หนังสืออุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสนอเหตุผล ๕ ข้อ เพื่อยืนยันข้อเสนอประกวดราคาตามหลักเกณฑ์           
ที่กำหนด ได้แก่ หนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทน เฮลิคอปเตอร์ที่เสนอเป็นรุ่นที่ผลิตขึ้นใหม่โดยบริษัท Motor Sich ของยูเครน
ตามแบบสหภาพโซเวียดเดิม  ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาฯ ยกประเด็นข้อมูลจากเว็บไซต์ว่าเป็นโรงงานอัพเกรด
เฮลิคอปเตอร์และให้ตกคุณสมบัติ เป็นการดำเนินการนอกขอบข่ายการพิจารณา นอกจากนี้ ยืนยันว่าระบบนักบินกล 
(Auto Pilot) ถูกต้องตามข้อเสนอทางเทคนิคที่กำหนดทุกประการ  
 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 
 มลพิษทางอากาศ 
    หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๓ เสนอข่าว นายธีรภัทร ประยูรวิทธิ ปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการสื่อารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ว่า ได้กำหนดมาตรการเฉพาะหน้าในระยะสั้น 
เพื ่อควบคุมป้องกันการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิด และให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเตรียมการยกระดับมาตรการหรือ            
แนวทางการดำเนินงานตลอดช่วงเวลาวิกฤต โดยในวันที่ ๒๔ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ คาดว่าสภาพอุตุนิยมวิทยาอาจทำให้
ฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จึงควรแจ้งเตือนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือ 
โดยมีแนวทางดำเนินการแบ่งเป็น ลดแหล่งกำเนิด โดยประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังผลกระทบ ซึ่งมาตรการแก้ไข          
ปัญหาตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ PM2.5 ได้แก่ ระดับที่ ๑ ลดแหล่งกำเนิด โดยประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
และเฝ้าระวังลดผลกระทบตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ระดับท่ี ๒ หยุดยั้งปัญหา ให้หน่วยงานยกระดับมาตรการตาม
ภารกิจให้เข้มข้นขึ้น ให้โรงเรียนเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของนักเรียนอย่างใกล้ชิด พิจารณายกเลิกหรือลดระยะเวลา
การทำกิจกรรมนอกอาคาร ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรอ ห้ามจอดริมถนนสายหลักทุกเส้นทางอย่างเด็ดขาด เพ่ิมจุดตรวจจบั
ควันดำและออกคำสั่งห้ามใช้รถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน รวมถึงจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุข  
ระดับที่ ๓ ควบคุมพื้นที่ ให้โรงเรียนปิดการเรียนการสอนหรือยกเลิกกิจกรรมนอกอาคารตามความเหมาะสม ลดหรือ
ยกเลิกกิจกรรมสาธารณะกลางแจ้ง ออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ เพื่องดเผาและคุมแหล่งกำเนิด           
ทุกชนิด พร้อมขอความร่วมมือหยุดกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อฝุ่น ระดับที่ ๔ ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(กกวล.) เป็นกรณเีร่งด่วนพิเศษ เพ่ือพิจารณาแนวทางมาตรการดำเนินงาน  

    หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑๐ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๓ คอลัมน์ข่าวสั้น
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๓ คอลัมน์ข่าวสั้น เสนอข่าว นายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหารือในประเด็นปัญหามลพิษทางอากาศ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เห็นชอบให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ทำงาน         
ที่บ้าน (work from home) ช่วงวันที่ ๒๔ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยให้ยึดข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลัก 
ส่วนมาตรการอื่น ให้ศูนย์บริหารมลพิษทำโพลว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่หากจะมีมาตรการเพิ่มเติม อาทิ ปิดโรงเรียน          
ลดปริมาณรถยนต์ แต่ขอย้ำว่ารัฐบาลมีแนวทางลดฝุ ่นละอองPm2.5 โดยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับความ
เดือดร้อนของประชาชน 

หนังสือพิมพ.์.. 



๓ 
   หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑๐ เสนอข่าว นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า พลอ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสั่งการให้แต่ละหน่วยงานที่มีนโยบายเรื่องการจัดซื้อรถ 
ให้พิจารณาพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนดาเล็ก PM2.5 ทั้งรถระบบไฮบริด รถ ขสมก.               
รถบัส รวมถึงรถยนต์สาธารณะ ให้เป็นระบบไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและไม่ได้รับผลกระทบจาก PM2.5 
ขณะเดียวกันได้สั่งการให้เข้มงวดการจับกุมรถควันดำที่ออกมาวิ่งตามถนน  
 อุทกภัย 
    หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑๑ เสนอข่าว 

- นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี เปิดเผยว่า ระดับน้ำแม่น้ำปัตตานีเอ่อล้นตลิ่ง            
เขา้ท่วมริมสองฝั่ง ได้เจ้งให้ชาวบ้านเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ส่วนเทศบาลเมืองปัตตานีดำเนินการก่อสร้างเขื่อน เพ่ือป้องกัน
มวลน้ำในระยะยาว และให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด 

- จังหวัดนราธิวาส บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ราบลุ่มริมตลิ่งของแม่น้ำสุไหงโก - ลก และพื้นที่รอบนอกกว่า 
๒๐ ชุมชน ยังประสบภัยน้ำท่วม ประชาชนเดือดร้อน ๑,๕๐๐ ครัวเรือน ส่วนใหญ่อพยพไปพักที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพ
ชั่วคราวที่อาคารโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านทรายทอง เขตเทศบาลเมืองสุไหลโก - ลก  
 ภัยแล้ง 
    หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑๑ เสนอข่าว ชาวบ้านในภาคกลางเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง โดยชาวนาในตำบล

บ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี นำเครื่องสูบน้ำ ๔๐ เครื่อง สูบน้ำจากคลองหนองมนเข้านาข้าว คาดว่าไม่เกิน 
๒ สัปดาห์ น้ำในคลองหนองมนจะแห้งขอด ไม่มีน้ำทำการเกษตร ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ 
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019  

 หนังสือพิมพไ์ทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว  
   - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์

รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เรื่องการระบาดอีกครั้งของโควิด – 19 ว่า การระบาดใหม่ของโควิด – 19 เกิดขึ้นที่
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้ถูกจัดการอย่างเร่งด่วนพร้อมใช้มาตรการที่เข้มข้น  ขอขอบคุณทุกคนและเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขณะนี้สถานการณ์โควิดทั่วโลกแย่ลง ย่อมส่งผลกระทบถึงประเทศไทย เราต้อง
เตรียมพร้อมรับมือ โดยมีผลกระทบหลายประการ ได้แก่ ๑) เศรษฐกิจทั่วโลกจะฟ้ืนตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ๒) ระมัดระวัง
มาตรการการผ่อนคลายให้คนต่างชาติเดินทางเข้าไทย ต้องเข้มงวดทั้งที่สนามบินและช่องทางเข้าประเทศต่างๆ และ 
๓) ตั้งการ์ดให้สูงขึ้น เพ่ิมและปรับมาตรการให้รัดกุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สถานการณ์ท่ีจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันได้กักกันและ
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเชิงรุก ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดใกล้เคียง และกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดมาตรการ             
ที่เข้มงวดมากขึ้น โดยอาจจำเป็นต้องประกาศมาตรการเพิ่มเติม โดยเฉพาะกิจกรรม เฉลิมฉลองปีใหม่ที่ต้องกำหนด
มาตรการหรืองดจัด  

   - นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 
ว่า พบผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน ๔๒๗ ราย เป็นกลุ่มแร่งงานต่างด้าว ๓๙๗ ราย และในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ๑๔ ราย ซึ่งเป็น
ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม ๕,๗๑๖ ราย ติดเชื้อภายในประเทศสะสม ๓,๗๙๘ ราย 
ติดเชื ้อในแรงงานต่างด้าว ๑,๒๗๓ ราย พบในสถานที่กักกันที ่รัฐจัดให้สะสม ๑,๓๘๗ ราย หายป่วยเพิ ่มขึ ้น ๒๕ ราย              
รวมหายป่วสะสม ๔,๐๗๘ ราย เสียชีวิตคงที่ ๖๐ ราย และมีผู้ป่วยรักษาอยู่ ๑,๕๗๘ ราย 

- พล.อ.ประวิตร... 



๔ 
   - พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการป้องกันการลักลอบเข้ามเองตามแนวชายแดน วา่ 

ได้เพ่ิมกำลังทหารแล้ว โดยเฉพาะในเส้นทางที่คาดว่าจะมีการลักลอบเข้ามา ส่วนการล็อกดาวน์ในจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ 
นายกรัฐมตรีกำลังพิจารณา ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หากรุนแรงขึ้นก็มีความจำเป็นต้องล็อกดาวน์ 

   - พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณนีายกรัฐมนตรีขอเวลา ๗ วัน เพ่ือประเมิน
สถานการณ์ว่าจะให้จัดงานปีใหม่หรือไม่ ว่า เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ เพราะต้องดูสถานการณ์โดยรวม
และสถานการณ์ในแต่ละพ้ืนที่ว่าเป็นอย่างไร  

  - นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอเวลาในการตัดสินใจต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ          
โดยจะมีการประชุมใหญ่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 
 

ข่าวเกี่ยวกับการบริหารราชการ 
 ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล  

         หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑ เสนอข่าว นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย
ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทำของขวัญปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ รวมกว่า ๑๐๐ ชิ้น จากทุกกระทรวงเพื่อเป็น
ของขวัญให้แก่ประชาชนทุกคน และจะมีการทยอยแจ้งรายระเอียดของขวัญแต่ละกระทรวงอีกครั้ง ยกตัวอย่าง  ดังนี้  
๑) สถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน มอบของขวัญ ๒ ชิ้น มอบเงิน ๕๐๐ บาท (ตามเงื่อนไขของธนาคาร)  
๒) กระทรวงการคลัง มอบของขวัญ เช่น กองทุนกู้ยิมเพื่อการศึกษา ลดเบี้ยปรับร้อยละ ๑๐๐ สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่
ชำระหนี้ปิดบัญชี (ตามเงื่อนไขของธนาธาร) ๓) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบของขวัญ เช่น โครงการ
ส่งการ์ดอวยพรช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยยกเว้นค่าตราไปรษณียากรผ่านบริการไปรษณีย์ ๔) กระทรวงมหาดไทย 
มอบของขวัญ เช่น สถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นไม่เกิน ๕ ,๐๐๐ บาท       
ใน ๒ เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ย หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๒๕ ต่อเดือน ส่วนเงินต้นเกินกว่า ๕ ,๐๐๐ บาท           
คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อเดือน นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการ
บำรุงรักษารถยนต์เพ่ือลดฝุ่น PM 2.5  โดยให้บริการตรวจสอบสภาพรถที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป พร้อมมอบ
ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 
 

พยากรณ์อากาศ 
          หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือ 

มวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีน แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี ้ ทำให้ประเทศไทยตอนบน  
มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลงอีก ๒ - ๓ องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภู  
มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำแข็งบางพื้นที่ ขอห้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศ             
ที่หนาวเย็นลง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย            
มีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง ๒- ๓ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า
คะนองคลื่นสูงกว่า ๓ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓ อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทย

ในช่วงวันที่... 



๕ 
ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดชุมพร              
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจ           
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑๐ เสนอข่าว ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั ่งตะวันออก ได้ประกาศฉบับที ่ ๒  
(๙๑/๒๕๖๓) เร ื ่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝ ั ่งตะวันออก มีผลกระทบในช่วงว ันที ่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  
เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณ
ทะเลจีนใต้ตอนล่าง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้และจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยในวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ฝนตกหนักบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและปริมาณ
น้ำฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยยังคงมีกำลัง
ค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความ
ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้
ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด  

www.posttoday.com เสนอข่าว ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ มีผลกระทบตั้งแต่
วันที่ ๒๔. - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓” ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง
พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง จะเคลื่อนผ่านบริเวณ
อ่าวไทย ภาคใต้ แล้วเคลื่อนออกไปทะเลอันดามัน ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตก
หนักถึงหนักมากบางแห่งเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะบริเวณที่ลาด
เชิงเขาและพ้ืนที่ลุ่มต่าง ๆ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำป่าไหลหลากได้ 
 

 



            

ฉบับประจ ำวันที.่..23... เดือน....ธันวำคม พ.ศ. 2563.... กรอบ (../.)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ.........จ ำนวน ..1.. แผ่น 
 

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ 3 จังหวัด เรง่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่อเน่ือง 
22 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้าท่วมฉับพลัน น้าไหล

หลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซึ่ง ปภ. ได้รว่มกับหน่วย

ทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เรง่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคล่ีคลายสถานการณ์ โดยเรง่ระบายน้า

ออกจากพื้นที่น้าท่วมและส ารวจความเสยีหายครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีก าลังแรง ท าให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบาง

แห่ง ท าให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน นา้ไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ต้ังแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (22 

ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น.) รวม 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา รวม 23 อ าเภอ 137 ต าบล 645 

หมู่บ้าน ประชาชนได้รบัผลกระทบ 35,714 ครวัเรอืน ผู้เสียชีวิต 3 ราย (ยะลา 1 ราย นราธิวาส 2 ราย) จุดอพยพ 7 จุด 

อพยพประชาชน 130 ครวัเรอืน 421 คน (นราธิวาส 5 จุด ยะลา 2 จุด) โดยมีพื้นที่ได้รบัผลกระทบจากน้าท่วมฉับพลัน

และน้าไหลหลาก 3 จังหวัด รวม 24 อ าเภอ 137 ต าบล 645 หมูบ่้าน ประชาชนได้รบัผลกระทบ 35,714 ครวัเรอืน 

เสียชีวิต 2 ราย (นราธิวาส) ดังน้ี นราธิวาส น้าท่วมในพื้นที่ 13 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแว้ง อ าเภอศรสีาคร อ าเภอระแงะ 

อ าเภอเจาะไอรอ้ง อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอบาเจาะ อ าเภอจะแนะ อ าเภอสุไหง - โกลก อ าเภอสุคิรนิ อ าเภอเมือง

นราธิวาส อ าเภอรอืเสาะ อ าเภอยี่งอ และอ าเภอตากใบ รวม 72 ต าบล 426 หมู่บ้าน ประชาชนได้รบัผลกระทบ 

28,856 ครวัเรอืน ปัตตานี น้าท่วมในพื้นที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอทุ่งยางแดง อ าเภอมายอ อ าเภอโคกโพธ์ิ อ าเภอสาย

บุร ีแลอ าเภอเมืองปัตตานี รวม 34 ต าบล 104 หมูบ่้าน ประชาชนได้รบัผลกระทบ 2,304 ครวัเรอืน ยะลา น้าท่วมใน

พื้นที่ 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองยะลา อ าเภอบันนังสตา อ าเภอเบตง อ าเภอธารโต อ าเภอรามัน และอ าเภอยะหา 

รวม 31 ต าบล 115 หมู่บา้น ประชาชนได้รบัผลกระทบ 4,554 ครวัเรอืน พื้นที่ได้รบัผลกระทบจากดินสไลด์ 1 จังหวัด 

ได้แก่ ยะลา ดินสไลด์ปิดทับบ้านเรอืนประชาชนในอ าเภอเบตง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่ง ปภ.ได้รว่มกับจังหวัด องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเรง่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยา่งเรง่ด่วน โดยระดมเครือ่งจักรกล เครือ่ง

สูบน้า เข้าพืน้ที่เพื่อเรง่ระบายนา้ และให้การดูแลประชาชนที่ได้รบัผลกระทบในเบื้องต้นแล้ว พรอ้มทั้งประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดย ปภ.ได้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเรง่

ส ารวจพื้นที่ และประเมินความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป ทั้งน้ี ประชาชนที่ได้รบัความ

เดือดรอ้นจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง ประสาน

ให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
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ปีที่: 40 ฉบับที่: 3638
วันที่: พฤหัสบดี 24 - เสาร์ 26 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ฮึดสู้"ปภ.-ทส." ประมูลฮ.3ลำราคาเกินจริง

รหัสข่าว: C-201224022049(23 ธ.ค. 63/06:29) หน้า: 1/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 48.43 Ad Value: 60,537.50 PRValue : 181,612.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 40 ฉบับที่: 3638
วันที่: พฤหัสบดี 24 - เสาร์ 26 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ฮึดสู้"ปภ.-ทส." ประมูลฮ.3ลำราคาเกินจริง

รหัสข่าว: C-201224022049(23 ธ.ค. 63/06:29) หน้า: 2/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 48.43 Ad Value: 60,537.50 PRValue : 181,612.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10983
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 7

หัวข้อข่าว: สั่งแก้ฝุ่นพิษ เวิร์กฟรอมโฮม

รหัสข่าว: C-201223012068(23 ธ.ค. 63/03:20) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 43.98 Ad Value: 68,169 PRValue : 204,507 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15627
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 10(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'สั่งขรก.เวิร์กฟรอมโฮมลดฝุ่น

รหัสข่าว: C-201223020041(23 ธ.ค. 63/05:34) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.21 Ad Value: 18,931 PRValue : 56,793 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24446
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'นายกฯ' สั่ง 'ขรก.-รัฐวิสาหกิจ-องค์การมหาชน' ทำงานที่บ้าน

รหัสข่าว: C-201223021008(23 ธ.ค. 63/05:52) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 14.40 Ad Value: 12,240 PRValue : 36,720 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8808
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 3(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: นายกฯ สั่ง ขรก.เวิร์กฟอร์มโฮมลดฝุ่น

รหัสข่าว: C-201223008011(23 ธ.ค. 63/04:53) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 13.53 Ad Value: 10,147.50 PRValue : 30,442.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26004
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: ออกมาตรการจัดลำดับรับมือฝุ่นพิษ

รหัสข่าว: C-201223004080(23 ธ.ค. 63/03:59) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 21.91 Ad Value: 46,011 PRValue : 138,033 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22982
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: น้ำท่วม2จว.ใต้ ภัยแล้งจ่อสระบุรี

รหัสข่าว: C-201223009021(23 ธ.ค. 63/05:37) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 18.62 Ad Value: 20,482 PRValue : 61,446 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8808
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: โควิดลาม22จังหวัด

รหัสข่าว: C-201223008005(23 ธ.ค. 63/03:02) หน้า: 1/5

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 266.64 Ad Value: 253,308 PRValue : 759,924 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8808
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: โควิดลาม22จังหวัด

รหัสข่าว: C-201223008005(23 ธ.ค. 63/03:02) หน้า: 2/5

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 266.64 Ad Value: 253,308 PRValue : 759,924 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8808
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: โควิดลาม22จังหวัด

รหัสข่าว: C-201223008005(23 ธ.ค. 63/03:02) หน้า: 3/5

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 266.64 Ad Value: 253,308 PRValue : 759,924 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8808
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: โควิดลาม22จังหวัด

รหัสข่าว: C-201223008005(23 ธ.ค. 63/03:02) หน้า: 4/5

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 266.64 Ad Value: 253,308 PRValue : 759,924 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8808
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 8

หัวข้อข่าว: โควิดลาม22จังหวัด

รหัสข่าว: C-201223008005(23 ธ.ค. 63/03:02) หน้า: 5/5

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 266.64 Ad Value: 253,308 PRValue : 759,924 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26004
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: รัฐมอบกล่องของขวัญชุดใหญ่

รหัสข่าว: C-201223004010(23 ธ.ค. 63/02:59) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 44.76 Ad Value: 93,996 PRValue : 281,988 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14484
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: อุตุเตือนกทม.เย็นอีกอุณหภูมิแตะ17องศาภาคใต้ฝนยังตกหนักเฝ้าระวังถึง24ธันวา

รหัสข่าว: C-201223005092(23 ธ.ค. 63/06:18) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 51.36 Ad Value: 46,224 PRValue : 138,672 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24446
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 10(ขวา)

หัวข้อข่าว: อุตุฯเตือนภาคใต้ 9 จังหวัดรับมือฝนหนัก

รหัสข่าว: C-201223021039(23 ธ.ค. 63/05:45) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 17.04 Ad Value: 14,484 PRValue : 43,452 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 06:51
หัวข้อข่าว: เตือน 10 จังหวัดภาคใต้ รับมือฝนตกหนัก

รหัสข่าว: I-I201223000773 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/640987
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 06:51
หัวข้อข่าว: เตือน 10 จังหวัดภาคใต้ รับมือฝนตกหนัก

รหัสข่าว: I-I201223000773 หน้า: 2/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/640987
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 06:51
หัวข้อข่าว: เตือน 10 จังหวัดภาคใต้ รับมือฝนตกหนัก

รหัสข่าว: I-I201223000773 หน้า: 3/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/640987
https://www.posttoday.com

