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ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณน์ ้าท่วมใน 9 จังหวัด ประสานดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเน่ือง 

 

 26 พ.ย.64 เวลา 09.40 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) รายงานยงัคงมีสถานการณอ์ุทกภัยใน
พืน้ที่ 9 จังหวัด โดยในหว้งวันที่ 23 – 26 พ.ย. 64 พืน้ที่ภาคใตเ้กิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ท าใหเ้กิดน า้ท่วม
ฉับพลนั น า้ป่าไหลหลาก และน า้ลน้ตลิ่ง ปัจจุบนัยงัคงมีสถานการณใ์น 4 จงัหวดั (ประจวบคีรีขนัธ ์ชุมพร สรุาษฎรธ์านี 
นครศรีธรรมราช) รวม 16 อ าเภอ 50 ต าบล 174 หมู่บา้น ขณะที่อิทธิพลพายุเตีย้นหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุและ
ร่องมรสมุพาดผ่านภาคตะวนัออกและภาคใต ้ตัง้แต่วนัที่ 23 ก.ย. – 26 พ.ย. 2564 ยงัคงมีสถานการณอ์ุทกภยัในพืน้ที่ 5 
จังหวัด (อุบลราชธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม) รวม 15 อ าเภอ 133 ต าบล 884 หมู่บา้น 
ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 45,475 ครวัเรือน ภาพรวมระดบัน า้ลดลงต่อเนื่อง แต่ยงัคงมีน า้ท่วมขงัในพืน้ที่ลุม่ต ่า ซึ่ง ปภ.ได้
ร่วมกับจงัหวดัและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งลงพืน้ที่ส  ารวจความเสียหายเร่งระบายน า้และใหก้ารช่วยเหลือประชาชนจนกว่า
สถานการณจ์ะเขา้สูภ่าวะปกติ 
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 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานความกดอากาศสงูก าลงัค่อนขา้งแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลมุประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใตส้ง่ผลใหม้รสมุ
ตะวนัออกเฉียงเหนือที่พดัปกคลมุอ่าวไทยและภาคใตม้ีก าลงัแรงขึน้ ในหว้งวนัที่ 23 – 26 พ.ย. 64 ท าใหภ้าคใตม้ีฝนตก
หนกัถึงหนกัมากบางแห่ง ท าใหเ้กิดน า้ท่วมฉบบัพลนั น า้ป่าไหลหลาก และน า้ลน้ตลิ่ง ในพืน้ที่ 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ ์ชุมพร สรุาษฎรธ์านี นครศรีธรรมราช และพทัลงุ รวม 19 อ าเภอ 53 ต าบล 177 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บั
ผลกระทบ 3,448 ครวัเรือน ปัจจุบันสถานการณคลี่คลายแลว้ 2 จังหวัด (พัทลุง และเพชรบุรี) ยังคงมีสถานการณใ์น 4 
จงัหวดั 16 อ าเภอ 50 ต าบล 174 หมู่บา้น ดงันี ้ 
1. ประจวบคีรีขันธ์ น า้ท่วมในพืน้ที่ 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอบางสะพาน อ าเภอสามรอ้ยยอด และอ าเภอหัวหิน รวม 10 
ต าบล 35 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 827 ครวัเรือน 
2. ชมุพร น า้ท่วมในพืน้ที่อ  าเภอหลงัสวน รวม 13 ต าบล 84 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผกระทบ 2,112 ครวัเรือน 
3. สรุาษฎรธ์านี น า้ท่วมในพืน้ที่ 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเกาะพะงนั อ าเภอพระแสง อ าเภอเคียนซา อ าเภอเวียงสระ และ
อ าเภอท่าชนะ รวม 13 ต าบล 29 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 494 ครวัเรือน 
4. นครศรีธรรมราช น า้ท่วมในพืน้ที่ 7 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอสิชล อ าเภอนบพิต า อ าเภอท่าศาลา อ าเภอขนอม อ าเภอพิปนู 
อ าเภอฉวาง และอ าเภอทุ่งสง รวม 14 ต าบล 26 หมู่บา้น  
ขณะที่สถานการณอ์ทุกภยัจากอิทธิพลพายุเตีย้นหมู่ พายไุลออนรอ็ก พายคุมปาซุ และรอ่งมรสมุพาดผ่านภาคตะวนัออก
และภาคใต ้ตัง้แต่วนัที่ 23 ก.ย. – 24 พ.ย. 2564 ท าใหเ้กิดน า้ท่วมฉับพลนั น า้ป่าไหลหลาก และน า้ลน้ตลิ่ง โดยปัจจุบนั
ยังคงมีสถานการณ์ในพืน้ที่ 5 จังหวัด ไดแ้ก่ อุบลราชธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม รวม 15 
อ าเภอ 133 ต าบล 884 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 45,475 ครวัเรือน โดยภาพรวมระดบัน า้ลดลงต่อเนื่องแต่ยังคง
มีน า้ท่วมขงัในพืน้ที่ลุม่ต ่า ดงันี ้
1. อบุลราชธานี ยงัคงมีน า้ท่วมในพืน้ที่ 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองอบุลราชธานี และอ าเภอวารนิช าราบ รวม 4 ต าบล 
23 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 573 ครวัเรือน  
2. สพุรรณบรุี ยงัคงมีน า้ท่วมในพืน้ที่ 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอสองพี่นอ้ง และอ าเภอบางปลามา้ รวม 28 ต าบล 267 หมู่บา้น 
ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 23,053 ครวัเรือน  
3. พระนครศรีอยธุยา ยงัคงมีน า้ท่วมในพืน้ที่ 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอผกัไห่ อ าเภอเสนา อ าเภอบางบาล และอ าเภอลาดบัว
หลวง รวม 34 ต าบล 198 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 9,120 ครวัเรือน  
4. ปทุมธานี ยงัคงมีน า้ท่วมในพืน้ที่ 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองปทุมธานี และอ าเภอสามโคก รวม 21 ต าบล 61 หมู่บา้น 
ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 5,301 ครวัเรือน  
5. นครปฐม ยงัคงมีน า้ท่วมในพืน้ที่ 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอบางเลน อ าเภอนครชยัศรี อ าเภอสามพราน อ าเภอก าแพงแสน 
และอ าเภอดอนตมู รวม 46 ต าบล 335 หมู่บา้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 7,428 ครวัเรือน  
ส าหรบัการแกไ้ขปัญหาและใหก้ารช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไดป้ระสานจงัหวัด องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเรง่ระดมสรรพก าลงัในการระบายน า้ออกจากพืน้ที่และดแูลใหก้ารช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัจดัเจา้หนา้ที่ลงพืน้ที่ส  ารวจและประเมินความเสียหาย เพื่อด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงั ฯ 
ทั้งนี ้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID 
@1784DDPM และสายด่วนนิรภยั 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ปภ.แจ้ง 8 จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน ้าท่วมฉับพลัน-น ้าป่าไหลหลาก ช่วงวันที ่27 – 30 พ.ย.64 
 

 

 วันนี ้(26 พ.ย.64) เวลา 19.00 น. กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดต้ิดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาไดม้ี
ประกาศฉบับที่ 1 (200/2564) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 แจ้งว่า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใตต้อนล่าง ประกอบกับ
มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือที่พดัปกคลมุอ่าวไทยและภาคใตม้ีก าลงัค่อนขา้งแรง ท าใหภ้าคใตม้ีฝนตกหนกัถึงหนกัมากบาง
พืน้ที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลงัปานกลางมีคลื่นสงูประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงูมากกว่า 3 
เมตร ในช่วงวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2564 กอปภ.ก. จึงไดป้ระสานแจง้ 8 จังหวัดภาคใต ้ไดแ้ก่ ชุมพร สุราษฎรธ์านี 
นครศรีธรรมราช พทัลงุ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมถึงศนูยป์อ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 11 สรุาษฎร์
ธานี และเขต 12 สงขลา เตรียมพรอ้มรบัมือฝนตกหนกัและเฝ้าระวงัน า้ท่วมฉบัพลนั น า้ป่าไหลหลาก ในช่วงวนัที่ 27 – 30 
พฤศจิกายน 2564 แยกเป็น 1. ชมุพร (ทกุอ าเภอ) 2. สรุาษฎรธ์านี 15 อ าเภอ ไดแ้ก่ ท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง วิภาวดี กาญจน
ดิษฐ์ ดอนสกั คีรีรฐันิคม พนม เวียงสระ เคียนซา พระแสง บา้นนาสาร ชยับรุี บา้นตาขนุ และเกาะสมยุ 3. นครศรีธรรมราช 
15 อ าเภอ ไดแ้ก่ เมืองนครศรีธรรมราช พรหมคีรี พิปนู ฉวาง ลานสกา ชา้งกลาง ร่อนพิบูลย ์ทุ่งสง นาบอน ขนอม สิชล 
นบพิต า ชะอวด ท่าศาลา และจุฬาภรณ์ 4. พัทลุง 7 อ าเภอ ไดแ้ก่ ตะโหมด ศรีบรรพต ศรีนครินทร ์กงหรา ป่าบอน  
ป่าพะยอม และเขาชยัสน 5. สงขลา 8 อ าเภอ ไดแ้ก่ เมืองสงขลา รตัภมูิ จะนะ หาดใหญ่ สะเดา สะบา้ยอ้ย นาหม่อม และ
นาทวี 6. ปัตตานี (อ าเภอโคกโพธิ์) 7. ยะลา 6 อ าเภอ ไดแ้ก่ ยะหา กานงั บนันงัสตา กรงปินงั ธารโต และเบตง 8. นราธิวาส 
3 อ าเภอ ไดแ้ก่ ศรีสาคร รือเสาะ และจะแนะ  
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 โดยก าชับใหจ้ังหวัดประสานอ าเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจัดเจ้าหนา้ที่ติดตาม
ข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่ วโมง เฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมโดยเฉพาะในพื ้นที่ เสี่ยงภัย และ
ประชาสมัพนัธแ์จง้เตือนประชาชนที่อยู่ในพืน้ที่เสี่ยงภยัทราบลว่งหนา้ผ่านกลไกการสื่อสารแจง้เตือนภยัในพืน้ที่ พรอ้มเนน้
ย ้าทีมปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ หากมีแนวโน้มจะเกิด
สถานการณห์รือสถานการณข์ยายวงกวา้งใหจ้ดัเจา้หนา้ที่ชดุเผชิญสถานการณวิ์กฤต (ERT) ชดุเคลื่อนที่เรว็ รถปฏิบตัิการ
และเครื่องจกัรกลสาธารณภยั เขา้ประจ าพืน้ที่เสี่ยงประสานการปฏิบตัิรว่มกบัหน่วยงานในพืน้ที่ และปฏิบตัิตามแนวทาง
ของแผนเผชิญเหตใุนแต่ละพืน้ที่อย่างเครง่ครดั  

 ส าหรบัประชาชนในพืน้ที่เสี่ยงภยั ขอใหต้ิดตามข่าวสารและการแจง้เตือนภยัจากทางราชการอย่างใกลช้ิด หาก
มีประกาศหรือค าเตือนขอใหป้ฏิบตัิตามค าแนะน าอย่างเคร่งครดั หากพบเห็นหรือไดร้บัความเดือดรอ้นจากสถานการณ์
ภัยสามารถแจง้เหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน ์“ปภ.รบัแจง้เหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และ
แอปพลิเคชนั “พน้ภยั” รวมถึงสายด่วนนิรภยั1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานใหก้ารช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
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รายงานข้อมูลคาดการณแ์ละแจ้งเตือนภัย ประจ าวันที ่26 พฤศจิกายน 2564 

    

พืน้ทีเ่สี่ยงน ้าท่วมฉับพลัน และน ้าป่าไหลหลาก  
ภาคใต้ จ.ชุมพร (อ.ละแม หลงัสวน พะโต๊ะ ทุ่งตะโก สวี ปะทิว เมืองฯ ท่าแซะ) สรุาษฎรธ์านี (อ.ท่าชนะ ไชยา เกาะสมยุ 
ดอนสกั กาญจนดิษฐ์ ท่าฉาง) นครศรีธรรมราช (อ.ชะอวด สิชล ขนอม จุฬาภรณ ์ทุ่งสง นบพิต า ร่อนพิบูลย ์ท่าศาลา  
ชา้งกลาง เมืองฯ ลานสกา พรหมคีรี พิปนู นาบอน) พทัลงุ (อ.เขาชยัสน ป่าพะยอม ศรีบรรพต ศรีนครนิทร ์กงหรา ป่าบอน 
ตะโหมด) สงขลา (อ.เมืองฯ นาหม่อม หาดใหญ่ จะนะ รตันภมูิ) ยะลา (อ.ยะหา) นราธิวาส (อ.รือเสาะ) ระนอง (อ.ละอุ่น) 
และตรงั (หว้ยยอด นาโยง) 

พืน้ทีเ่ฝ้าระวังน ้าล้นตลิ่ง น ้าท่วมขัง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อบุลราชธานี (อ.เมืองฯ วารนิช าราบ)  
ภาคกลาง จ.สพุรรณบรุี (อ.สองพี่นอ้ง บางปลามา้) พระนครศรีอยธุยา (อ.ผกัไห่ เสนา บางบาล ลาดบวัหลวง) นครปฐม 
(อ.บางเลน นครชยัศรี สามพราน ก าแพงแสน ดอนตมู) ปทมุธานี (อ.เมืองฯ สามโคก) และประจวบคีรีขนัธ ์(อ.บางสะพาน 
สามรอ้ยยอด หวัหิน)  
ภาคใต้ จ.ชุมพร (อ.หลงัสวน) สุราษฎรธ์านี (อ.เกาะพะงัน พระแสง เคียนซา เวียงสระ ท่าชนะ) และนครศรีธรรมราช  
(อ.สิชล นบพิต า ท่าศาลา ขนอม พิปนู ฉวาง ทุ่งสง) 
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พืน้ทีเ่ฝ้าระวังดินถล่ม 
ภาคใต ้จ.ชมุพร (อ.ละแม หลงัสวน พะโต๊ะ) สรุาษฎรธ์านี (อ.ท่าชนะ เกาะสมยุ เกาะพะงนั) และนครศรีธรรมราช (อ.สิชล 
พิปนู) 

พืน้ทีเ่ฝ้าระวังน ้าทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น ้าและพืน้ทีร่าบลุ่มชายฝ่ัง  
ภาคกลาง จ.ฉะเชิงเทรา ชลบรุี ระยอง จนัทบรุี ตราด สมทุรปราการ สมทุรสาคร นนทบรุี กรุงเทพมหานคร สมทุรสงคราม 
เพชรบรุี ประจวบคีรีขนัธ ์ 
ภาคใต ้จ.ชมุพร สรุาษฎรธ์านี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 
 
ขอใหป้ระชาชนติดตามขอ้มูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ติดตามสถานการณฝ์นตกหนัก ปริมาณฝน
สะสม โดยเฉพาะพืน้ที่ชุมชนเมือง อาจไดร้บัผลกระทบจากน า้ท่วมขังระยะสัน้ๆ พืน้ที่ลุ่มต ่า พืน้ที่ลาดเชิงเขา อาจเกิด  
น า้ท่วมฉับพลนัและน า้ป่าไหลหลาก รวมทัง้อาจเกิดดินถล่ม พืน้ที่ริมล าน า้อาจไดร้บัผลกระทบจากน า้ลน้ตลิ่ง น า้ท่วมใน
ระดับสูง และบริเวณปากแม่น า้ บริเวณชายฝ่ังทะเลอาจไดร้บัผลกระทบจากน า้ทะเลหนุนสงู ใหร้ะวังอันตรายจากสตัว์
และแมลงมีพิษ อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทัง้การขบัขี่พาหนะบรเิวณน า้ไหลผ่านเสน้ทาง  
 
ขอใหห้น่วยงานที่เก่ียวข้อง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องคก์รสาธารณกุศล  
ไดเ้ตรียมความพรอ้มตามแผนเผชิญเหต ุเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ ์พรอ้มประชาสมัพนัธ ์และสรา้งการรบัรูใ้หก้บั
ชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน  
หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตน 
อย่างปลอดภยั รวมทัง้พิจารณาใชอ้ปุกรณแ์จง้เตือนภยัในพืน้ที่ตามสถานการณแ์ละความเหมาะสม 
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เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศูนยป์้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ น ารถปฏิบัติการ
บรรเทาอุทกภัยพรอ้มเครื่องสูบน า้ จ านวน 1 เครื่อง เข้าท าการติดตั้งสูบน า้ท่วมขังออกจากพืน้ที่การเกษตร 
จ านวน 500 ไร ่ในพืน้ที่หมู่ที่ 4 และ 5 ต าบลวงัไครอ้  าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุี 
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กอนช. ประสานปภ. เฝ้าระวังอุทกภัยจากฝนระลอกใหม่ในภาคใต้ 

 

 

 สุราษฎรธ์านี 26 พ.ย. – ศูนยบ์ริหารจดัการน า้ส่วนหนา้ในพืน้ที่ภาคใต ้กอนช.  ยังคงเฝ้าระวังฝนที่จะตกหนกัอีก
ระลอกในภาคใต ้28 พ.ย. – 1 ธ.ค. นี ้ประสานปภ. พืน้ที่เสี่ยงน า้หลากทกุจงัหวดัใหส้ง่เครื่องจกัร เครื่องมือ และก าลงัพล
เขา้พืน้ที่ทนัที หากประเมินมีโอกาสเกิดภยัเกิน 60% 

 นายชยนัต ์เมืองสง รองเลขาธิการส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขานกุารกองอ านวยการน า้
แห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยว่า ศนูยบ์ริหารจดัการน า้ส่วนหนา้ในพืน้ที่ภาคใต ้กอนช. ตรวจวดัปริมาณฝนตกสะสมในพืน้ที่
ภาคใตพ้บว่า มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ โดยปรมิาณฝนตกสะสมสงูสดุ ณ วนัที่ 26 พ.ย.64 (เวลา 07.00 น.) อ.ท่าชนะ จ.สรุาษฎร์
ธานี 179 มิลลิเมตร อ.ดอนสกั จ.สุราษฎรธ์านี 173 มิลลิเมตร อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช 173 มิลลิเมตร อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช 153 มิลลิเมตร อ.หลังสวน จ.ชุมพร 135 มิลลิเมตร ส  าหรับล าน า้ที่ลนัตลิ่งแลว้ไดแ้ก่ คลองหลงัสวน 
ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร แม่น ้าตาปี ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธ์านี  คลองอิปัน ต.ไทรขึง อ.พระแสง 
จ.สุราษฎรธ์านี คลองวังเคียน ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ส่วนที่คาดว่า มีแนวโน้มล้นตลิ่งต่อไป ได้แก ่
แม่น า้ตาปี ต.ท่าสะทอ้น อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี คลองท่าดี ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ปัจจบุนัอ่างเก็บน า้ที่มีปรมิาณน า้มาก จนเสี่ยงที่จะลน้ไดแ้ก่ อ่างเก็บน า้คลองหาดสม้แปน้ จ.ระนอง เก็บน า้บางทรายนวล 
จ.สรุาษฎรธ์านี อ่างเก็บน า้หว้ยลกึ อ่างเก็บน า้คลองหยา อ่างเก็บน า้บางก าปรดั อ่างเก็บน า้คลองแหง้ จ.กระบี่ อ่างเก็บน า้
บางวาด อ่างเก็บน า้บางเหนียวด า จ.ภเูก็ต 

 นายชยันตก์ล่าวต่อว่า ขณะนีม้ีพืน้ที่ประสบภัยน า้ท่วมฉับพลนั  น า้ป่าไหลหลาก และน า้ลน้ตลิ่ง 4 จังหวัดไดแ้ก่ 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎรธ์านี และนครศรีธรรมราช ล่าสุดร่วมกับ  กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศ
ทรพัยากรน า้ (องคก์ารมหาชน) คาดการณว่์าในวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 64 อิทธิพลของมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือและ
หย่อมความกดอากาศต ่า จะส่งผลใหภ้าคใตม้ีฝนเพิ่มขึน้ รวมทัง้มีฝนตกหนกัถึงหนกัมาก มีพืน้ที่เสี่ยงน า้หลากที่ตอ้งเฝา้
ระวงัอย่างใกลช้ิด ประกอบดว้ย 
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• จ.ชมุพร ไดแ้ก่ อ.ทุ่งตะโก หลงัสวน ละแม พะโต๊ะ ประทิว และสวี 
• จ.สรุาษฎรธ์านีไดแ้ก่ อ.ท่าชนะ ไชยา สมยุ เกาะพะงนั ดอนสกั และกาญจนดิษฐ์ 
• จ.นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด ทุ่งสง นบพิต า พิปนู โดยเฉพาะระดบัน า้บรเิวณคลองท่าดี อ.ลานสก 

ตลอดจนตอ้งเฝา้ระวงัพืน้ที่ใน จ.ตรงั และสตลู รวมถึงพืน้ที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ดว้ย ร่วมกับเฝ้าระวังคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยที่จะมีก าลงัแรงขึน้เนื่องจากอาจส่งผลใหเ้กิดระดับน า้ทะเลหนุนสงูในช่วง
วนัที่ 27-30 พ.ย. ซึ่งจะเป็นผลใหร้ะบายน า้ไดช้า้ 

ขณะนีป้ระสานไปยังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปภ.) จังหวัดใหเ้ตรียมความพรอ้มรบัมือสถานการณ์ โดยหาก
ประเมินสถานการณพ์บพืน้ที่ที่มีโอกาสเกิดภยัมากกว่า 60%  จะสง่เครื่องจกัร เครื่องมือ พรอ้มประสานหน่วยงานในพืน้ที่ 
และหน่วยทหาร ใหป้ฏิบตัิตามแผนเผชิญเหตขุองแต่ละจงัหวดัเขา้แกไ้ขสถานการณแ์ละช่นายชยนัตก์ล่าวว่า ในวนัพรุง่นี ้
(27 พ.ย.) จะประชุมศูนยบ์ริหารจัดการน า้ฯ ครัง้ที่ 2 ที่ศูนยอ์ านวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต ้(ศอบต.) อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา เพื่อหารือเก่ียวกับการบูรณาการการบริหารจัดการน า้ระหว่างกอนช.  และสนทช. เพื่อเตรียมรบัฝน 
ที่อาจตกหนกัในพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเ้พื่อใหส้ามารถคลี่คลายสถานการณไ์ดอ้ย่างรวดเร็ววยเหลือประชาชน
ทนัที 
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นายกฯ ส่ังด่วนทกุหน่วยงานเกาะติดสถานการณน์ า้ท่วมภาคใต้ 24 ชม. 
 

 

26 พฤศจิกายน 2564 จากประกาศกรมอุตนุิยมวิทยา ฉบบัที่ 1 ลงวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รายงานว่า จะมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุุ่งนี ้วันที่ 27 
พฤศจิกายน ไปจนถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นีน้ัน้  

นายธนกร วงับญุคงชนะ โฆษกประจ าส านกันายกรฐัมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยทุธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี
และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไดร้บัทราบประกาศกรมอุตนุิยมวิทยา ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่
รายงานว่าจะมี ฝนตกหนกัถึงหนกัมาก บริเวณภาคใต ้และคลื่นลมแรง บริเวณอ่าวไทย โดยจะมีผลกระทบตัง้แต่วนัที่ 27 
ถึงวันที่ 30 พ.ย.2564 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใตต้อนล่าง ประกอบกับมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือที่พดัปกคลมุอ่าวไทย
และภาคใต้มีก าลังค่อนข้างแรง  ท าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื ้นที่บริเวณจังหวัดชุมพร  สุราษฎร์ธานี  
นครศรีธรรมราช พทัลงุ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  อาจเกิดน า้ท่วมฉบัพลนั และน า้ป่าไหลหลากไดร้วมทัง้อ่าว
ไทยยงัมีคลื่นสงูประมาณ 2 -3 เมตร ในบรเิวณที่ฝนตกหนกัดว้ย  

นายธนกร ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรฐัมนตรีไดส้ั่งการด่วนใหห้น่วยงานที่มีส่วนเก่ียวขอ้งเตรียมความพรอ้ม
อย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับมือกับสถานการณ์ โดยเน้นใหเ้กาะติดสถานการณ์อย่างใกลช้ิด เตรียมก าลังพล เครื่องจักร 
อุปกรณ ์และระบบสื่อสาร  พรอ้มใหค้วามช่วยเหลือแก่ประชาชนผูป้ระสบภยั ตลอด 24 ชม. และขอใหป้ระชาชนติดตาม
ประกาศจากกรมอตุนุิยมวิทยา อย่างใกลช้ิดดว้ย 

 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)www.thansettakij.com / https://today.line.me/www.kaosod.co.th 



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14822
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: เตือนฝนถล่ม8จว.ใต้ระวังน้ำท่วมถึง30พ.ย.สุราษฎร์ฯอ่วมน้ำป่า'เหนือ-อีสาน'เย็นต่อ

รหัสข่าว: C-211127005008(27 พ.ย. 64/06:15) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 71.69 Ad Value: 89,612.50 PRValue : 268,837.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14822
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: เตือนฝนถล่ม8จว.ใต้ระวังน้ำท่วมถึง30พ.ย.สุราษฎร์ฯอ่วมน้ำป่า'เหนือ-อีสาน'เย็นต่อ

รหัสข่าว: C-211127005008(27 พ.ย. 64/06:15) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 71.69 Ad Value: 89,612.50 PRValue : 268,837.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23321
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ท่วมใต้ยังหนัก ล้อมเมืองคอน

รหัสข่าว: C-211127009045(27 พ.ย. 64/03:45) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 44.49 Ad Value: 97,878 PRValue : 293,634 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9146
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(บนขวา)

หัวข้อข่าว: เตือนมวลน้ำยักษ์จากเทือกเขาหลวงทะลักลงสู่ด้านล่าง

รหัสข่าว: C-211127008091(27 พ.ย. 64/03:46) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 18.26 Ad Value: 13,695 PRValue : 41,085 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23321
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: คลอดแผนบริหารน้ำฤดูแล้ง

รหัสข่าว: C-211127009065(27 พ.ย. 64/03:39) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.37 Ad Value: 15,807 PRValue : 47,421 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

ฉบับประจำวันที่…27...เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น 
 

นปถ.พิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดยาว 
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2565 – 2570 สานต่อเป้าหมายลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 

 

 
 

 26 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ท าเนียบรฐับาล พลเอก ประวิตร วงษ์
สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการนโยบายการปอ้งกันและลดอุบตัิเหตทุางถนนแห่งชาติ 
(นปถ.) ครัง้ที่ 2/2564 โดยมี นายนิพนธ ์บุญญามณี รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิรตัน ์พงษ์สิทธิถาวร 
รองปลดักระทรวงมหาดไทย และนายบญุธรรม เลิศสขุีเกษม อธิบดีกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั พรอ้มหน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้ง อาทิ กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงคมนาคม กระทรวงยตุิธรรม กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงแรงงาน ส านกั
นายกรัฐมนตรี ส  านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กท รอนิกส ์ เพื่อ
พิจารณาแผนบรูณาการปอ้งกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวนัหยุดยาว แผนแม่บทความปลอดภยัทาง
ถนน พ.ศ.2565 – 2570 เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนที่น  าไปสู่การลดอัตราการ
เสียชีวิตใหไ้ดต้ามเปา้หมายทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถิ่น รวมถึงสรา้งการสญัจรปลอดภยัอย่างยั่งยืน  
 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลด
อุบตัิเหตทุางถนนแห่งชาติ (นปถ.) เปิดเผยว่า รฐับาลไดใ้หค้วามส าคญักับการสรา้งความปลอดภยัทางถนนที่มุ่งเนน้การ
จัดการปัญหาอุบตัิเหตทุางถนนในทุกระดับอย่างรอบดา้นบนพืน้ฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมอบหมายให้
ศนูยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) บูรณาการทุกภาคส่วนขบัเคลื่อนการป้องกันและลดอุบตัิเหตทุางถนน
อย่างจรงิจงัและต่อเนื่องทัง้ช่วงปกติและช่วงเทศกาลส าคญั ส  าหรบัการประชมุฯ ครัง้นี ้คณะกรรมการ นปถ.ไดพ้ิจารณาแผนบรูณาการ 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://twitter.com/DDPMNews/www.facebook.com/DDPMNews 



 
 

ปอ้งกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวนัหยุดยาว รวมถึงแผนแม่บทความปลอดภยัทางถนน พ.ศ.2565 – 
2570 เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัทางถนนใหม้ีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเปา้การแกไ้ข
ปัจจยัเสี่ยงการเกิดอุบตัิเหตทุางถนนเชิงรุก ทัง้ดา้นคน ดา้นพาหนะ ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ควบคู่กับการสรา้งความตระหนกัรู ้
ดา้นการใชถ้นนใชถ้นนอย่างปลอดภยัแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุม่เปา้หมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอบุตัิเหตทุางถนน รวมถึง 
บงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวดและต่อเนื่องตลอดทัง้ปี พรอ้มน าเทคโนโลยีมาใชส้นบัสนนุการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบั
การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงหลกั อาทิ การใชค้วามเร็ว ดื่มแลว้ขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ “ผูเ้สียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง” ส  าหรบัการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ศปถ.ไดบ้รูณาการหน่วยงานทกุภาคสว่นด าเนินงานในลกัษณะยึดพืน้ที่เป็นตวัตัง้ (Area 
Approach) โดยเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทุกมิติ ควบคู่กับการ
ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด – 19 เพื่อสรา้งความปลอดภยัเป็นของขวญัปีใหม่ใหก้บัประชาชน  
 นายนิพนธ ์บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า แผนบูรณาการปอ้งกันและลด
อุบตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์พ.ศ. 2565 ไดก้ าหนดหัวขอ้รณรงค ์“ชีวิตวิถีใหม่ ขบัขี่อย่างปลอดภยั 
ไรอ้บุตัิเหต”ุ โดยเขม้ขน้การด าเนินงานตามมาตรการ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นลดปัจจยัเสี่ยงดา้น
ถนนและสภาพแวดลอ้ม ดา้นลดปัจจัยเสี่ยงดา้นยานพาหนะ ดา้นผูใ้ชร้ถใชถ้นนอย่างปลอดภัย และดา้นการช่วยเหลือ
หลงัเกิดอบุตัิเหต ุเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายในการลดจ านวนครัง้ของการเกิดอบุตัิเหต ุจ านวนผูเ้สียชีวิต และจ านวนผูบ้าดเจ็บ
ใหล้ดลงไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเฉลี่ย 3 ปียอ้นหลงั ทัง้ระดับภาพรวม 
ระดับหน่วยงาน และระดับพืน้ที่ ขณะที่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด โดยเฉพาะวันหยุดราชการ
ติดต่อกัน 4 วนัขึน้ไป และวนัหยดุที่มีการจดักิจกรรมทางศาสนาหรือจดังานตามประเพณีทอ้งถิ่นที่ส  าคญั จะเขม้งวดการ
ลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันอุบตัิภัยที่สอดคลอ้งกับสถานการณ ์ส าหรบัแผนแม่บทความปลอดภยั
ทางถนน พ.ศ.2565 – 2570ยังอยู่ระหว่างการจัดท าและจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2565 โดยการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศปถ.ไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 ซี่ง
ก าหนดการด าเนินงานภายใตม้าตรการ 33 ดงันี ้1.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก/ระบบบริหารจัดการ ประกอบดว้ย 
โครงสรา้งการบริหารที่เขม้แข็ง มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนต าบลขับขี่ปลอดภัย ระบบฐานขอ้มูลที่เขม้แข็ง และระบบ
ก ากับติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพทุกระดับ 2.ลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ส  าคัญ เนน้การบูรณาการ
มาตรการส่วนกลาง ทั้งตน้น า้ กลางน า้ และปลายน า้ในการลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถจกัรยานยนต ์โดยส่งเสริมการสวมหมวกนิรภยั 100 % การลดความเร็วโดยเฉพาะเขตชุมชนและหนา้โรงเรียน การลด
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดื่มแลว้ขบั 3.การสนบัสนนุ พฒันา เพื่อเตรียมความพรอ้มการด าเนินงาน 
ทัง้แผนงานพืน้ฐานและความเสี่ยงในพืน้ที่ 3 ความเสี่ยง ทัง้คน ยานพาหนะและถนน เพื่อใหบ้รรลปุ้าหมายลดอตัราการ
เสียชีวิตจากอบุตัิเหตทุางถนนใหเ้หลือ 22.86 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนภายใน ปี พ.ศ. 2565 
 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ศนูยอ์ านวยการ
ความปลอดภยัทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัและความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะไดข้บัเคลื่อนแผน
บูรณาการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดยาวใหส้ามารถลดความสญูเสียจาก
อบุตัิเหตทุางถนนไดต้ามเปา้หมาย เพื่อใหป้ระชาชนเดินทางอย่างสขุใจกบัชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอบุตัิเหตทุางถนน รวมถึง
เขม้ขน้ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการความปลอดภยัทางถนน พ.ศ.2565 ซึ่งมุ่งลดปัจจยัเสี่ยงอบุตัิเหตทุางถนน 4 ประเด็น
หลกั ทัง้การยกระดบัมาตรฐานการลดอุบตัิเหตุทางถนนจากความเร็ว การยกระดับมาตรการคุมเขม้ดื่ม/เมาไม่ขับ การ
ส่งเสริมการเดินทางด้วยรถจักรยานยนตอ์ย่างปลอดภัย และการสรา้งความรอบรูท้างสุขภาพและวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการใชร้ถใชถ้นน อีกทัง้บูรณาการการจดัท าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 ใหเ้ป็น
กรอบแนวทางการบริหารจดัการความปลอดภยัทางถนนที่น  าไปสู่การปฏิบตัิไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย
การลดความสญูเสียจากอบุตัิเหตทุางถนนและสรา้งการสญัจรปลอดภยัที่ยั่งยืน 
 



 

 

ฉบับประจำวันที่…27...เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น 
 

 
ปภ.แนะน ำกำรใช้งำนแบตเตอรี่ส ำรองให้ถูกวิธี เพือ่ลดควำมเส่ียงกำรเกดิอันตรำย 

 

 

 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://twitter.com/DDPMNews/www.facebook.com/DDPMNews 



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14822
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ล่าง)

คอลัมน์: แวดวงนักปกครอง

รหัสข่าว: C-211127005043(27 พ.ย. 64/06:42) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 29.73 Ad Value: 26,757 PRValue : 80,271 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14822
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 9, 11

หัวข้อข่าว: ศบค.ยังไม่ปลดล็อกผับ-บาร์ห่วงปีใหม่พังซ้ำรอยระบาดหนักปีที่แล้ว

รหัสข่าว: C-211127005097(27 พ.ย. 64/06:38) หน้า: 1/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 237.77 Ad Value: 213,993 PRValue : 641,979 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14822
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 9, 11

หัวข้อข่าว: ศบค.ยังไม่ปลดล็อกผับ-บาร์ห่วงปีใหม่พังซ้ำรอยระบาดหนักปีที่แล้ว

รหัสข่าว: C-211127005097(27 พ.ย. 64/06:38) หน้า: 2/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 237.77 Ad Value: 213,993 PRValue : 641,979 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14822
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 9, 11

หัวข้อข่าว: ศบค.ยังไม่ปลดล็อกผับ-บาร์ห่วงปีใหม่พังซ้ำรอยระบาดหนักปีที่แล้ว

รหัสข่าว: C-211127005097(27 พ.ย. 64/06:38) หน้า: 3/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 237.77 Ad Value: 213,993 PRValue : 641,979 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14822
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 9, 11

หัวข้อข่าว: ศบค.ยังไม่ปลดล็อกผับ-บาร์ห่วงปีใหม่พังซ้ำรอยระบาดหนักปีที่แล้ว

รหัสข่าว: C-211127005097(27 พ.ย. 64/06:38) หน้า: 4/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 237.77 Ad Value: 213,993 PRValue : 641,979 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14822
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 9, 11

หัวข้อข่าว: ศบค.ยังไม่ปลดล็อกผับ-บาร์ห่วงปีใหม่พังซ้ำรอยระบาดหนักปีที่แล้ว

รหัสข่าว: C-211127005097(27 พ.ย. 64/06:38) หน้า: 5/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 237.77 Ad Value: 213,993 PRValue : 641,979 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

ฉบับประจำวันที่…27...เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พยากรณอ์ากาศ ประจ าวันที ่27 พฤศจิกายน 2564 

ลกัษณะอากาศท่ัวไป พยากรณอ์ากาศ 24 ชั่วโมงขา้งหนา้ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใตต้อนล่างและประเทศ
มาเลเซีย ในขณะที่มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือก าลงัค่อนขา้งแรงที่พดัปกคลมุอ่าวไทย
และภาคใตม้ีก าลงัอ่อนลง แต่ยงัคงท าใหภ้าคใตม้ีฝนตกหนกับางพืน้ที่ ขอใหป้ระชาชน
ในพืน้ที่เสี่ยงภยับรเิวณภาคใตร้ะวงัอนัตรายจากฝนที่ตกหนกัและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจ
ท าใหเ้กิดน า้ท่วมฉับพลนั และน า้ป่าไหลหลากได้ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลงั
ปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 
2 เมตร สว่นชาวเรือบรเิวณอ่าวไทยควรเดินเรือดว้ยความระมดัระวงั และควรหลีกเลี่ยง
การเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส าหรบับริเวณความกดอากาศสงูหรือมวลอากาศ
เย็นก าลงัค่อนขา้งแรงยงัคงปกคลมุประเทศไทยตอนบน ท าใหบ้รเิวณดงักล่าวมีอากาศ
เย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ขอใหป้ระชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรกัษาสุขภาพเนื่องจาก
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไวด้ว้ย 

ฝุ่นละอองขนาดเลก็ ในช่วงนีฝุ้่ นละออง/หมอกควนับรเิวณกรุงเทพมหานครเริ่มมีการสะสมเพิ่มขึน้ เนื่องจาก
ลมที่พดัปกคลมุมีก าลงัอ่อนลง 

 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)www.tmd.go.th 


