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      สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย  
การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 อุทกภัย 

          www.today.line.me เสนอข่าว รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรง 
ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน (๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น.) รวม ๕ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร พัทลุง ปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส รวม ๓๖ อำเภอ ๑๘๖ ตำบล ๘๙๙ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๔๓,๔๖๙ ครัวเรือน 
ผู้เสียชีวิต ๔ ราย (ยะลา ๒ ราย นราธิวาส ๒ ราย) ยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก          
๑ จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี รวม ๒ ตำบล ๓ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
๗๑๒ ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยระดมเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าพ้ืนที่ เพ่ือเร่งระบายน้ำและให้การดูแลประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี ่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด           
โดย ปภ. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่และประเมินความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ
ต่อไป 
        www.ryt.com www.thaipr.net www.thainews.prd.go.th เสนอข ่าว นายช ัยณรงค ์  วาสนะสมส ิทธิ์   
รองอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะโฆษกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ตามที่
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้จัดตั้ง
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ส่วนหน้า             
ในพ้ืนที่ "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" และ "พื้นที่ควบคุม" ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นนทบุรี และ
นครปฐม รวมทั้งจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุน กำกับ และประสานการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้มอบหมายรองอธิบดีร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำ ศบค.มท. ส่วนหน้าที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงได้ส่งกำลัง
เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุพร้อมด้วยทรัพยากรด้านสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ ปทุมธานี 
และเขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการฯ โดยจัดส่งรถผลิตน้ำดื่ม รถประกอบอาหาร รถไฟฟ้าส่องสว่าง 
รถบรรทุกน้ำ ๑๐,๐๐๐ ลิตร รถกู้ภัย รถขนย้ายผู้ประสบภัย รวมถึงเต็นท์และมุ้งสนาม โดยได้เข้าประจำ ณ จุดปฏิบัติงาน 
บริเวณวัดราษฎร์รังสรรค์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ (๒๘ ธ.ค.๖๓) เป็นการ
เสริมกำลังและสนับสนุนการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในพ้ืนที่ รวมถึงสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 

 

อุบัติเหตุ ... 



๒ 

 อุบัติเหตุทางถนน 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑๗ คอลัมน์เดลี่@Web เสนอข่าว ช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนจำนวนมากนิยมเดินทาง        

ด้วยรถยนต์กลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บและเสียชีวิตค่อนข้างสูง ผู้สนใจศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัย         
ทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย roadsafety.disaster.go.th 

หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะหลักปฏิบัติการเตรียมพร้อม         
ก่อนเดินทาง ดังนี้ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตรวจสอบรถให้พร้อมก่อนใช้งาน เลือกใช้เส้นทาง 
ที่ปลอดภัย วางแผนเดินทางล่วงหน้า เลี่ยงการขับรถผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เมาไม่ขับ 
โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ กรณีง่วงนอนขณะขับรถ ให้เปิดเพลงเสียงดัง จังหวัดเร็ว ดื่มเครื่องดื่มประเภทโปรตีน เครื่องดื่ม 
บำรุงกำลังหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน รับประทานขนมขบเคี้ยวหรือเคี้ยวหมากฝรั่ง เปิดกระจกให้ลมแรงปะทะใบหน้า  
จิกเล็บตัวเองให้เจ็บ 

    หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑๐ เสนอข่าว นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะ “ยึดพื้นที่ตัวตั้ง (Area 
Approach)” บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน/หมู่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ ประชาชน จิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกันและ         
ลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด 

 
ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

 อุบัติเหตุทางถนน 
    หนังสือพิมพเ์ดลินิวส์ หน้า ๑๐ เสนอข่าว นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประทาน

ในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่เปน็ช่วงที่
ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ปรับแผนการใช้
กลไกของท้องที่ในการรณรงค์ดูแลผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ควบคุม สอดส่อง ดูแล ป้องปราม 
และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพ้ืนที่ อีกทั้งใช้ด่านครอบครัว ป้องปรามสมาชิกในครอบครัวคอยเฝ้าระวังตนเอง ประกอบกับ
อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงต้องเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจสกัด โดยให้
ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัดและต่อเนื่อง คบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก        
ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน  
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019  

 หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑๕๕ ราย มาจากสถานกักตัว 
ของรัฐ ๑๐ ราย ติดเชื้อในประเทศ ๑๓๔ ราย ตรวจหาเชิงรุกแรงงานต่างด้าว ๑๑ ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม ๔,๑๘๐ ราย  
อยู่ระหว่างรักษาตัว ๒,๑๙๕ ราย ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ใน ๔๕ จังหวัด มีผู้เสียชีวิตเพ่ิม ๑ ราย ทั้งนี้ การกระจายตัว
ของผู้ติดเชื้อไป ๔๕ จังหวัดถือว่ารวดเร็ว เพราะดูจากตัวเลขวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ กระจายไป ๖ จังหวัด  
วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ กระจายไป ๒๖ จังหวัด วันที่ ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ กระจายไป ๓๗ จังหวัด  
วันที่ ๒๗ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ กระจายไป ๔๕ จังหวัด กระทรวงสาธารณสุขจึงทำฉากทัศน์การระบาดรอบใหม่  

ประเมิน ... 



๓ 

ประเมินสถานการณ์เป็น ๓ รูปแบบ คือ ๑) กรณีไม่มีมาตรการใดๆ เลยจะทำให้ช่วงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ จะมีผู้ติด
เชื้อถึงวันละ ๑๘,๐๐๐ คน ๒) มีมาตรการเฝ้าระวังกันแบบกลางๆ ซึ่งใช้ในปัจจุบัน จะทำให้ช่วงกลางเดือนมกราคม 
๒๕๖๔ จะมีผู ้ต ิดเชื ้อ วันละ ๔,๐๐๐ คน และหลายเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จะมีผู ้ต ิดเชื ้ออยู ่ว ันละ ๘,๐๐๐ คน                     
๓) มีมาตรการเข้มข้น จะมีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า ๑,๐๐๐ รายต่อวัน  

หนังสือพิมพแ์นวหน้า หน้า ๑ หนังสอืพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว  
 - นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 

(ศบค.) เปิดเผยว่า  ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันว่า การแพร่ระบาดในประเทศแบ่งเป็น             
๒ กลุ่ม คือ การติดเชื้อจากบุคคลสู่บุคลากร และการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน อย่างไรก็ตาม ยังใช้มาตรการป้องกันเดิม 
คือ การจัดแบ่ง ๔ พื้นที่  โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมร่วมกับ               
ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมสั่งการให้แบ่งพื้นที่ในระดับอำเภอ ตำบล เพราะบางจังหวัดไม่ได้มีการระบาดทั้งจังหวัด 
พื้นที่ที่ไม่มีการระบาดไม่จำเป็นต้องประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด  รวมถึงจังหวัดที่ติดกันไม่ต้องเป็นพื้นที่ควบคุม 
ขณะเดียวกันการแยกย่อยอำเภอและตำบล ยังทำให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินชีวิตของประชาชน ในส่วนของ ศบค.
มท. ศบค.สธ. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะประเมินรวมกันในการกำหนดพ้ืนที่ภายในจังหวัดและให้ประกาศ
ให้ประชาชนรับทราบภายใน ๑ - ๒ วันนี้ สิ่งสำคัญ ต้องมีชุดกำกับดูแลสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงทั้งหลาย             
เร่งค้นหาจับกุมบุคคลที่การมั่วสุมผิดกฎหมาย หากมีเบาะแสสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกุมทันที ทั้งนี้ 
ระยะเวลา ๗ วันนับจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการ ศบค. ขอให้ประชาชนร่วมมือกันอย่างเข้มข้น และศปก.ศบค. จะประเมิน
สถานการณ์อีกครั้ง หากการแพร่ระบาดไม่ดีข้ึน จะพิจารณาขออนุมัติ ศบค.ชุดใหญ่ในการปรับปรุงมาตรการ 

 - นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แถลงสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดระยอง วันที่ 
29 ธันวาคม 2563 มีผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิม 56 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อ 148 ราย ติดเชื้อสะสม 92 ราย ส่งตรวจหา
เชื้อสะสม 2,561 ราย ผู้เสียชีวิต 1 ราย แยกเป็น อำเภอเมืองระยอง 116 ราย อำเภอแกลง 3 ราย อำเภอเขาชะเมา           
2 ราย อำเภอนิคมพัฒนา 2 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่ 20 ราย ทั้งนี้ ได้ยกระดับ 4 อำเภอเป็นพื้นที่ควบคุม 
ได้แก่ อำเภอบ้านฉาง อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย และอำเภอแกลง 

 - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมพลเอก อนุพงษ์        
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลเอก  
รัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพ่ือติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19  และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  
 

ข่าวเกี่ยวกับการบริหารราชการ 
 วันหยุดราชการ 
     หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว นส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ และกำหนด
วันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งเลื ่อนวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดราชการประจำปี ๒๕๖๔ การกำหนด
วันหยุดราชการเพ่ิมเปน็กรณีพิเศษนี้จะไม่ถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามปกติ เพราะเป็นวันพิเศษที่เกิดขึ้นช่วงปี ๒๕๖๔ 
เท่านั้น หน่วยงานใดที่มีภารกิจบริการประชาชนหรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวที่นัดหมายไว้
ก่อนแล้ว หากยกเลิกจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้หั วหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความสมควรว่าจะหยุด

หรือไม่หยุด ... 



๔ 

หรือไม่หยุดก็ได้  ส่วนวันหยุดประจำภาคจะทดลองใช้เฉพาะปี ๒๕๖๔ เท่านั้น มติให้ถือตามภาคที่กระทรวงมหาดไทย
กำหนด โดยวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประกอบด้วย วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (วันตรุษจีน) วันจันทร์ที่ 
๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ (เทศกาลสงกรานต์) วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ชดเชยวันเ ข้าพรรษา) วันศุกร์ที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๔ (วันมหิดล) ส่วนวันหยุดประจำภาค ประกอบด้วย วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันหยุดราชการ
ประจำภาคเหนือ) วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันพุธที่ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ (วันหยุดราชการประจำภาคใต้) และวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (วันหยุดราชการประจำภาคกลาง) 
สำหรับการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เลื่อนเป็นวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ทั้งนี้ รวมมีวันหยุดปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ วัน 
 

พยากรณ์อากาศ 
www.posttoday.com เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวัน บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวล

อากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบน และจะแผ่เข้าปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนในวันนี้ ทำให้ในช่วงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓ มกราคม ๒๕๖๔ บริเวณประเทศไทยตอนบน               
มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิตะลดลง ๖ - ๘ องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
อ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนคลลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรง โดยอ่าวไทย
ตอนบนมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง ๒ - ๔ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า ๓ เมตร             
ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทนตอนบนมีกำลังอ่อน ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน        
มีการสะสมมากขึ้นในระยะนี้ 
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ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปัตตานี เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง 
 
29 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และ
วาตภัยในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด 36 อำเภอ 186 ตำบล 899 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 43,469 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 4 ราย 
ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 1 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมและสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน 
เพ่ือให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก 
ดินสไลด์ และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (29 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น.) รวม 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร 
พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 36 อำเภอ 186 ตำบล 899 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ   43,469 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 
4 ราย (ยะลา 2 ราย นราธิวาส 2 ราย) ยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 1 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี มีน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 712 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง ซึ่ง ปภ.ได้
ร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยระดมเครื่องจั กรกลและเครื่องสูบน้ำ
เข้าพื้นที่ เพื่อเร่งระบายน้ำ และให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดย ปภ. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ และประเมินความเสียหาย เพื่อ ให้ความ
ช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วน
นิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง ประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
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ปภ.นำทรัพยากรด้านสาธารณภัยสนับสนุนการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ของ ศบค.มท. ส่วนหน้า 
จ.สมุทรสาคร 
 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุพร้อมด้วยทรัพยากรด้านสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี และเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ส่วนหน้า ณ จังหวัดสมุทรสาคร เสริมกำลังและสนับสนุน
การจัดการเพ่ือสกัดก้ันการระบาดโควิด-19 ในพ้ืนที่ 

  นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะโฆษกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้จัดตั้ง
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ส่วนหน้า ในพื้นที่ "พื้นที่
ควบคุมสูงสุด" และ "พ้ืนที่ควบคุม" ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นนทบุรี และนครปฐม รวมทั้งจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อ
สนับสนุน กำกับ และประสานการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของผู้ว่าราชการ
จังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบหมายรองอธิบดีร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำ ศบค.
มท. ส่วนหน้าที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุพร้อมด้วยทรัพยากรด้านสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี และเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการฯ โดยจัดส่งรถผลิตน้ำดื่ม รถประกอบ
อาหาร รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถบรรทุกน้ำ 10,000 ลิตร รถกู้ภัย รถขนย้ายผู้ประสบภัย รวมถึงเต็นท์และมุ่งสนาม โดยได้เข้าประจำ ณ จุด
ปฏิบัติงาน บริเวณวัดราษฎร์รังสรรค์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ (28 ธ.ค.63) เป็นการเสริม
กำลังและสนับสนุนการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในพ้ืนที่ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานตามมาตรการ
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 22989
วันที่: พุธ 30 ธันวาคม 2563
Section: กีฬา/-

หน้า: 17(บนซ้าย)

คอลัมน์: เดลี่@Web: อุบัติเหตุทางถนน

รหัสข่าว: C-201230009064(30 ธ.ค. 63/03:46) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.51 Ad Value: 31,922 PRValue : 95,766 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26011
วันที่: พุธ 30 ธันวาคม 2563
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: สุพรรณบุรีรวมพลังป้องกัน-ลดอุบัติเหตุทางถนน

รหัสข่าว: C-201230004036(30 ธ.ค. 63/04:26) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 25.17 Ad Value: 52,857 PRValue : 158,571 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 22989
วันที่: พุธ 30 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11, 12

หัวข้อข่าว: ศบค.เตือน14ม.ค.ระบาดหนัก ติดวันละ18,000คน

รหัสข่าว: C-201230009031(30 ธ.ค. 63/03:00) หน้า: 1/6

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

Col.Inch: 384.47 Ad Value: 845,834 PRValue : 2,537,502 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 22989
วันที่: พุธ 30 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11, 12

หัวข้อข่าว: ศบค.เตือน14ม.ค.ระบาดหนัก ติดวันละ18,000คน

รหัสข่าว: C-201230009031(30 ธ.ค. 63/03:00) หน้า: 2/6

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

Col.Inch: 384.47 Ad Value: 845,834 PRValue : 2,537,502 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 22989
วันที่: พุธ 30 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11, 12

หัวข้อข่าว: ศบค.เตือน14ม.ค.ระบาดหนัก ติดวันละ18,000คน

รหัสข่าว: C-201230009031(30 ธ.ค. 63/03:00) หน้า: 3/6

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

Col.Inch: 384.47 Ad Value: 845,834 PRValue : 2,537,502 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 22989
วันที่: พุธ 30 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11, 12

หัวข้อข่าว: ศบค.เตือน14ม.ค.ระบาดหนัก ติดวันละ18,000คน

รหัสข่าว: C-201230009031(30 ธ.ค. 63/03:00) หน้า: 4/6

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

Col.Inch: 384.47 Ad Value: 845,834 PRValue : 2,537,502 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 22989
วันที่: พุธ 30 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11, 12

หัวข้อข่าว: ศบค.เตือน14ม.ค.ระบาดหนัก ติดวันละ18,000คน

รหัสข่าว: C-201230009031(30 ธ.ค. 63/03:00) หน้า: 5/6

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

Col.Inch: 384.47 Ad Value: 845,834 PRValue : 2,537,502 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 22989
วันที่: พุธ 30 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11, 12

หัวข้อข่าว: ศบค.เตือน14ม.ค.ระบาดหนัก ติดวันละ18,000คน

รหัสข่าว: C-201230009031(30 ธ.ค. 63/03:00) หน้า: 6/6

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

Col.Inch: 384.47 Ad Value: 845,834 PRValue : 2,537,502 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14491
วันที่: พุธ 30 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10

หัวข้อข่าว: ติดเชื้อโควิดรายวันอีก155รายศบค.ขู่7วันอันตรายยอดไม่ลดยกระดับการควบคุม

รหัสข่าว: C-201230005097(30 ธ.ค. 63/06:22) หน้า: 1/5

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

Col.Inch: 236.86 Ad Value: 296,075 PRValue : 888,225 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14491
วันที่: พุธ 30 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10

หัวข้อข่าว: ติดเชื้อโควิดรายวันอีก155รายศบค.ขู่7วันอันตรายยอดไม่ลดยกระดับการควบคุม

รหัสข่าว: C-201230005097(30 ธ.ค. 63/06:22) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 236.86 Ad Value: 296,075 PRValue : 888,225 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14491
วันที่: พุธ 30 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10

หัวข้อข่าว: ติดเชื้อโควิดรายวันอีก155รายศบค.ขู่7วันอันตรายยอดไม่ลดยกระดับการควบคุม

รหัสข่าว: C-201230005097(30 ธ.ค. 63/06:22) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 236.86 Ad Value: 296,075 PRValue : 888,225 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14491
วันที่: พุธ 30 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10

หัวข้อข่าว: ติดเชื้อโควิดรายวันอีก155รายศบค.ขู่7วันอันตรายยอดไม่ลดยกระดับการควบคุม

รหัสข่าว: C-201230005097(30 ธ.ค. 63/06:22) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 236.86 Ad Value: 296,075 PRValue : 888,225 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14491
วันที่: พุธ 30 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10

หัวข้อข่าว: ติดเชื้อโควิดรายวันอีก155รายศบค.ขู่7วันอันตรายยอดไม่ลดยกระดับการควบคุม

รหัสข่าว: C-201230005097(30 ธ.ค. 63/06:22) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 236.86 Ad Value: 296,075 PRValue : 888,225 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10990
วันที่: พุธ 30 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 12

หัวข้อข่าว: ปีหน้าเพิ่ม4วันหยุด'ตรุษจีน-ออกพรรษา'

รหัสข่าว: C-201230012025(30 ธ.ค. 63/03:24) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 91.62 Ad Value: 142,011 PRValue : 426,033 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10990
วันที่: พุธ 30 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 12

หัวข้อข่าว: ปีหน้าเพิ่ม4วันหยุด'ตรุษจีน-ออกพรรษา'

รหัสข่าว: C-201230012025(30 ธ.ค. 63/03:24) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 91.62 Ad Value: 142,011 PRValue : 426,033 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15634
วันที่: พุธ 30 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'อวยพรปชช. กลับปีใหม่ปลอดภัย ไม่ประมาท-ไร้โควิด

รหัสข่าว: C-201230020020(30 ธ.ค. 63/03:07) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 74.51 Ad Value: 115,490.50 PRValue : 346,471.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15634
วันที่: พุธ 30 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'อวยพรปชช. กลับปีใหม่ปลอดภัย ไม่ประมาท-ไร้โควิด

รหัสข่าว: C-201230020020(30 ธ.ค. 63/03:07) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 74.51 Ad Value: 115,490.50 PRValue : 346,471.50 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 07:11
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผย ไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว ลมแรง /ใต้ฝนเพิ่มคลื่นสูง

รหัสข่าว: I-I201230000882 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/641536
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 07:11
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผย ไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว ลมแรง /ใต้ฝนเพิ่มคลื่นสูง

รหัสข่าว: I-I201230000882 หน้า: 2/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/641536
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 07:11
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผย ไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว ลมแรง /ใต้ฝนเพิ่มคลื่นสูง

รหัสข่าว: I-I201230000882 หน้า: 3/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/641536
https://www.posttoday.com

