
  
  
  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้ 

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

• ความปลอดภัยทางถนน 
          - นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ เสนอข่าว เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ รัฐบาล

ห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน จึงได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) 

โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ขับเคลื ่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนน 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ 

อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 โดยบูรณาการ 

การทำงานในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ตามมาตรการสำคัญ 5 ด้าน ดังนี้ 1. มาตรการด้านการ

บริหารจัดการ โดยจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน  (Action plan) ให้สอดรับกับแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควิด – 19 ควบคู ่กับการกำหนดมาตรการสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ ยวและมาตรการดูแล 

ความปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที ่ยวทางน้ำ อีกทั ้งประสานองค์กรปกครองส่วนถิ่น กำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน 

อาสาสมัคร และจิตอาสา คุมเข้มลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนทุกรูปแบบ ทั้งการจัดตั้งด่านชุมชน การใช้กลไก

ด่านครอบครัว ควบคู่กับการดำเนินมาตรการเชิงรุกในรูปแบบการเคาะประตูบ้าน รวมถึงจัดทำประชาคมชุมชน

กำหนดกติกา เพื่อป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน 2.  มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน

และสภาพแวดล้อม โดยขับเคลื่อนมาตรการ “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” เน้นการบังคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น

และต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ปรับปรุงถนน

และสภาพแวดล้อมริมทางให้ปลอดภัย อีกทั้งเปิดช่องทางพิเศษ ปรับสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับช่วงเวลา  

ในการเดินทางพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางลัด ทางเลี ่ยงเมือง และข้อมูลจุดเสี ่ยงจุดอันตราย ควบคู ่กับ 

การเตรียมพร้อมจุดพักรถและจุดบริการบนเส้นทางสายต่าง  ๆ 3. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 

โดยคุมเข้มความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท ทั้งสภาพรถ อุปกรณ์นิรภัย ความพร้อมของพนักงานขับรถ 

และการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงกวดขันรถกระบะที่บรรทุกน้ำหนักเกิน 

และรถบรรทุกขนาดเล็กที่บรรทุกผู้โดยสารในลักษณะเสี่ยงอันตราย 4.มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  

มุ่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย รวมถึงควบคุม  

การจำหน่ายเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ อีกทั ้งดำเน ินมาตรการ “ตรวจวัดแอลกอฮอล์” กรณีเกิดอุบ ัต ิ เหตุ  

ทางถนนที่มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือมีผู ้เสียชีวิต  ตลอดจนสร้างการรับรู้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย สถานการณ์

อุบัติเหตุ การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบ ดำเนินมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัย

ทางถนนของหน่วยภาครัฐ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร  5. มาตรการด้านการช่วยเหลือ 
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หลังเกิดอุบัติเหตุ โดยจัดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือ 

ณ จุดเกิดเหตุ และส่งต่อผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ พร้อมให้ข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

รอบด้าน ทั้งสิทธิการรักษาพยาบาล ความคุ้มครองด้านการประกันภัย  

• อุทกภัย 
          - หนังสือพิมพ์เดลิน ิวส์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ www.bangkokbiznews.com 

 www.thainews.prd.go.th www.tnews.teenee.com เสนอข่าว นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อำนวยการกลาง กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 

(กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสาน 13 จังหวัดภาคใต้ และประจวบคีรีขันธ์ 

เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2563 

ดังนี้ พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง 14 จังหวัด แยกเป็น ภาคกลาง 

1 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ 13 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล  พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรง 6 จังหวัด ได้แก่ 

ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมถึงสั่งการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงดังกล่าว โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน

พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและแนวโน้มสถานการณ์ภัยต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มต่ำ พ้ืนที่ชุมชน

เมือง พื้นที่ริมแม่น้ำลำคลอง ที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล อีกทั้งจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) 

รถปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที ตลอดจนประสาน

หน่วยงานในพื้นท่ี อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างการรับรู้และแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบสถานการณ์ภัย

แนวทางการปฏิบัติตน และการอพยพไปยังจุดปลอดภัยผ่านทุกช่องทาง รวมถึงเน้นย้ำให้ดูแลและประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบ โดยเฉพาะด้านการดำรงชีพในเบื้องต้น เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน

ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด 

เพื่อพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถ

ติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 
       - หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ www.fm91bkk.com www.onbnews.today เสนอข่าว กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพล
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้เกิด  
น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2563 รวม 3 จังหวัด ได้แก่ 
นราธิวาส ปัตตานี และยะลา รวม 28 อำเภอ 165 ตำบล 813 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 42 ,977 
ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 3 ราย (ยะลา 1 ราย นราธิวาส 2 ราย) จุดอพยพ 4 จุด อพยพประชาชน 929 คน (นราธิวาส 
2 จุด ยะลา 2 จุด) โดยปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 3 จังหวัด 
รวม 18 อำเภอ 88 ตำบล 505 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 38,767 ครัวเรือน ดังนี้ นราธิวาส ปัตตานี 
ยะลา รวม 4 ตำบล 25 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,749 ครัวเรือน ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมระดับน้ำ
ลดลงทุกจังหวัด พื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ 1 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ดินสไลด์ปิดทับบ้านเรือนประชาชน 
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ในอำเภอเบตงมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งช่วยเหลือผู ้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยระดมเครื ่องจักรกล เครื ่องสูบน้ำ เข้าพื ้นที ่เพื ่อเร่งระบาย น้ำ 
และให้การดูแลประชาชนที ่ได้ร ับผลกระทบในเบื ้องต้นแล้ว พร้อมทั ้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน  
ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดย ปภ.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ และ
ประเมินความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

• แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 
          - หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๖ เสนอข่าว  

             * พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2563 เปิดเผยว่าการประชุมในวันนี้หน่วยงาน 

ร่วมพิจารณาให้ความเห็นต่อแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมในเชิงพื้นที่มีเป้าหมายชัดเจน มีความต่อเนื่อง

เชื่อมโยง และลดความซ้ำซ้อน ทำให้สามารถพิจารณาจัดลำดับการทำงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการจัดสรร

งบประมาณ โดยเฉพาะแผนงานที่ต้องบูรณาการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน สำหรับการขับเคลื่อนงานตามแผน

แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้คณะทำงานทั้ง 6 ด้าน หากพบว่ามีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถ

ดำเนินการได้ หน่วยงานจะต้องร่วมกันพิจารณาและเสนอแนวทาง เพื่อปรับปรุงเป้าหมายและตัวชี้วัดให้เหมาะสม

เพ่ือเตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาต่อไป  

            * นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม 

ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการเพื ่อขับเคลื ่อนแผนงานที่สำคัญ 5 เรื ่องก่อนที่จะเสนอ กนช. เพื ่อพิจารณา

ประกอบด้วย 1. การขับเคลื ่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประกอบด้วยกรอบแนวทาง  

การดำเนินงานการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านและการพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐาน

และราคาที่เหมาะสม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การดำเนินการจัดทำข้อมูลเชิงนโยบายตลอดแนวทาง  

การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน โดยกรมควบคุมมลพิษ การจัดทำคู่มือการเติมน้ำใต้ดิน โดยกรมทรัพยากร

น้ำบาดาล รวมทั้งเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติการจำนวน 2,800 ตำบล และพื้นที่เป้าหมาย

เร่งด่วนที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนเพ่ือเสนอของบกลางปี 2564 เพ่ิมเติมจำนวน 1,713 ตำบล

2.โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2564 ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จำนวน 19 โครงการ สอดคล้องกับแผน

แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปีด้านที ่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคซึ ่งอยู่ในพื ้นที ่ภาคเหนือ 

3 โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 โครงการ ภาคตะวันออก 1 โครงการ ภาคกลาง 2 โครงการ และภาคใต้ 

4 โครงการ เมื่อแล้วเสร็จจะมีกำลังการผลิตน้ำเพิ่มขึ้นอีก 143,136 ลบ.ม./วัน และสามารถให้บริการผู้ใช้น้ำ

เพ่ิมข้ึนประมาณ 243,852 คน 3. แผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำพ้ืนที่ชุมชนเมืองพัทยาและ

พื้นที่ต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ 226.47 ตร.กม. มีประชาชนได้ประโยชน์ 144,520 ครัวเรือน 4. แผนหลักการ

พัฒนาการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงที ่ประชุมเห็นชอบตามที ่สทนช. และ  

กรมชลประทานเสนอ เพ่ือลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในพ้ืนที่เกษตรและสร้างหลักประกันให้เกษตรกรสามารถ

      กรมชลประทาน… 

… 



๔ 

 

เพาะปลูกได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ประกอบด้วย โครงการประตูระบายน้ำปิดปากลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง 

โครงการบรรเทาวิกฤตภัยแล้งลุ่มน้ำห้วยหลวงและลุ่มน้ำข้างเคียง โครงการผันน้ำโขง เลย ชี มูล และโครงการฝาย

ปากชม 5. หลักการของแผนงานบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 9 แผนงาน  ที่ประชุมเห็นชอบ 

ตามท่ีกรมชลประทานเสนอและให้เร่งปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและคลองชัยนาท-ป่าสัก 2 

พร้อมจัดลำดับความสำคัญแผนงานและงบประมาณรวมทั้งจัดที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยที่รุกล้ำเขตคลอง  

• ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว นายศิวัช พงษ์เพียจันทร์ โฆษกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 

(ศกพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ว่า ภาพรวม

ปริมาณฝุ ่นละออง (PM2.5) ในประเทศอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานในพื ้นที่

กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น และจังหวัด

นครราชสีมา เบื้องต้น ศกพ.ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง จังหวัด

ปริมณฑล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมรับมือสถานการณ์ และกำกับดูแลแหล่งกำเนิดอย่างเข้มงวด ระหว่าง

วันที่ ๒๔ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยให้เข้มงวดตรวจจับรถควันดำ ซึ่งตรวจพบ ควันดำเกินค่ามาตรฐานกรมการ

ขนส่งทางบกได้ออกคำสั่งห้ามใช้ ให้กำกับดูแลการระบายมลพิษจากสถานประกอบการ อู่ซ่อมรถ และเร่งรัดระบาย

การจราจรในช่วงเวลาที่มีรถหนาแน่น ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน (พื้นที่สีส้ ม และพื้นที่สีแดง) 

ตรวจสอบการระบายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เฝ้าระวังและติดตามจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ระดับตำบล 

อำเภอ จังหวัด และขอความร่วมมืองดการเผาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล จังหวัดนครนายกและ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง 

ผู้ป่วย เด็ก ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันตัวเองเมื่อออกนอกบ้าน 

หากจอดรถยนต์ให้ดับเครื่องยนต์ และขอให้หมั่นบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อไม่ให้ก่อควันดำ นอกจากนี้ พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ( PM2.5) 

โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน พิจารณาใช้มาตรการ Work From Home ตามความเหมาะสม 

มาใช้ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้พิจารณา

หยุดเรียนตามความเหมาะสมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

- หนังสือพิมพม์ติชน หน้า ๑ เสนอข่าว  
             * พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.ชุดใหญ่ 
เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยที่ประชุมได้
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
จังหวัดสุมทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดแนวชายแดน  
พร้อมทั ้งรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาและการผลิตวัคซีนโควิด – ๑๙ พิจารณามาตรการจัดกิจกรรม 
ช่วงเทศกาลปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ และมาตรการเพื่อบรรเทาช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด – 19 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม 

      ผลกระทบ...

โครงการ … 



๕ 

 

ได้กล่าวในช่วงต้นการประชุมว่า ช่วงปีใหม่ควรเพิ่มความเข้มงวดในระดับสูงสุด เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงาน เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการระบาดของโรค จึงต้องเฝ้าระวังและตรวจ  
อย่างเข้มข้น การ์อย่าตก สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
ประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ ยืนยันรัฐบาลจะดูแลเต็มที่ และกระทรวงสาธารณสุขสามารถดูแลทุกคนได้ สำหรับ
การปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัด จะเฝ้าระวังตามสถานการณ์ ใช้มาตรการควบคุมแต่ละจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้บัญชาการในระดับพ้ืนที่ มีอำนาจสั่งการ โดยได้มอบอำนาจให้ไปดำเนินการ ผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องทำให้
ดีที่สุด รวมทั้งข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ช่วยกันทำงาน และดูแลเรื่องปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ประชาชน
ที่เดินทางในพื้นที่เสี่ยงให้กักตัวเอง ๑๔ วัน ซึ่งทางการแพทย์บอกว่าจะดีขึ้น หากไม่ดีขึ้นไปหาหมอเพื่อรักษาต่อไป 
แต่คนที่มีความเสี ่ยงสูงสุด คือ คนชรา ผู ้ที ่มีโรคประจำตัว ส่วนวัคซีนขณะนี้ กำลังพัฒนาและติดตามของ
ต่างประเทศในเรื่องความปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนก  
            * นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 (โควิด - 19) หรือ ศบค.แถลงผลการประชุม ศบค.ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เป็นประธานว่า 
ไม่มีคำว่าล็อคดาวน์ประเทศไทย แต่การพิจารณาเรื่องการเตรียมความพร้อมแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ไว้ ๔ พื้นที่  
ได้แก่ ๑.พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด คือ พ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า ๑ พ้ืนที ่เช่น จังหวัดสมุทรสาคร มีมาตรการตรวจหาเชื้อ
ให้ได้มากที่สุด ใช้แอพพลิเคชั่นหมดชนะ และไทยชนะ พร้อมกำหนดเวลาเปิด – ปิดสถานบริการที่มีความจำเป็น 
สถานศึกษาออนไลน์ งดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก เน้นทำงานที่บ้าน สถานบริการที่เปิ ดทำได้เพื่อเศรษฐกิจ 
แต่ต้องป้องกันโรค ประมงสามารถดำเนินการได้ แต่ต้องตรวจหาเชื้อก่อน ๒ .พื้นที่ควบคุมอยู่ติดกับพื้นที่เดิม 
พบผู ้ต ิดเชื ้อเกินกว่า ๑๐ ราย และมีแนวโน้มผู ้ต ิดเชื ้อเพิ ่มขึ ้น เช่นจังหวัดโดยรอบจังหวัดสมุทรสงคราม 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จะต้องใช้มาตรการตรวจหาเชื้อ และมาตรการเดียวกับพื้นที่มีการควบคุมสูง  
เลี่ยงการจัดกิจกรรม เฝ้าระวังการลักลอบจากพ้ืนที่อ่ืน ๓.พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง คือ เป็นจังหวัดรอบนอก เช่น จังหวัดที่มี
ผู ้เข้าไปซื้อของในตลาดกลางกุ้ง โดยมาตรการจะลดน้อลลงมา ใช้มาตรการตรวจหาเชื้อเชิงรุก และ ๔.พื้นที่ 
เฝ้าระวัง คือ ยังไม่มีผู้ติดเชื้อและยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก สำหรับการจัดงานปีใหม่ 
มีมาตรการต่างกันใน ๔ พื้นที่ ๑.พื้นที่ควบคุมสูงสุด งดกิจกรรมเฉลิมฉลองทุกชนิด แต่กิจกรรมแบบออนไลน์ 
๒.พ้ืนที่ควบคุม งดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ ให้จัดกิจกรรมเฉพาะผู้ที่คุ้นเคยกัน ๓.พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง สามารถ
จัดกิจกรรมได้ แต่ลดขนาด และความหนาแน่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ให้คับคั่ง และพ้ืนที่เฝ้าระวัง ทำเช่นเดียวกัน
พื้นที่เฝ้าระวังสูง สำหรับการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันที่ พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๖๗ ราย แบ่งเป็น 
ติดเชื้อในประเทศ ๕๘ ราย เดินทางเข้าประเทศและไม่ได้เข้าสถานกักกันโรค ๑ ราย คือ กัมพูชา และเดินทางมา
จากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐ ๘ ราย ได้แก่ เมียนมา ๓ ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ๑ ราย 
สหรัฐอเมริกา ๑ ราย ญี่ปุ่น ๑ ราย กาตาร์ ๑ ราย ทั้งนี้ ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม ๕,๘๒๙ ราย รักษาหาย ๔,๑๑๖ ราย 
รักษาในโรงพยาบาล ๑.๖๕๓ ราย เสียชีวิต ๖๐ ราย  

 * ศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 (ศบค.) จัดแบ่งพื้นที่ 

คุมเฝ้าระวังโรคคิด – 19 เป็น ๔ พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุด งดการจัดกิจกรรมทุกอย่าง แต่สามารถจัดกิจกรรม

ออนไลน์ได้ มี ๑ จังหวัด คือ สมุทรสาคร ๒.พื้นที่ควบคุมงดกิจกรรมในที่สาธารณะ ให้จัดเฉพาะผู้ที่มีความคุ้นเคย

                ออนไลน์ … 

… 



๖ 

 

กัน โดยลดขนาดของงาน ๔ จังหวัด คือ สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร ๓.พื้นที่เฝ้าระวัง

สูงสุด สามารถจัดกิจกรรมแต่ลดขนาดและความหนาแน่ของผ็เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ให้เกิดความคับค่ัง ๒๕ จังหวัด คือ 

สระบุรี  สมุทรปราการ ส ุพรรณบุรี  นนทบุรี  ปทุมธานี  อ ุตรด ิตถ์ ฉะเช ิงเทรา กำแพงเพชร เพชรบูรณ์  

พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต เพชรบุรี  นครราชสีมา ปราจีนบุรี  กระบี่  ขอนแก่น ชัยนาท อุดรธานี พิจ ิตร 

นครศรีธรรมราช สุราษฏ์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชัยภูมิ นครสวรรค์ อ่างทอง และพื้นที่เฝ้าระวัง ทำลักษณะเดียวกัน

กับท่ีเฝ้าระวังสูง จังหวัดอ่ืนๆ ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ  

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

       ● www.tmd.go.th เสนอข่าว หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ตนกลาง 

ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึง

หนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะบริเวณทลาดเชิงเขาและ

พื้นที่ลุ่มต่าง ๆ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง คลื่นสูงประมาณ 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 

3 เมตร ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทย ควรงดออกจากฝั่ง

จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน

และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส และมีหมอกในตอนเช้า 

โดยมีฝนบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศ

หนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่  ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ เนื่องจาก

อากาศหนาวเย็น 

 

 
































