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ฉบับประจำวันที่…27...เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น
ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้าท่วมใน 9 จังหวัด ประสานดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง

26 พ.ย.64 เวลา 09.40 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน
พืน้ ที่ 9 จังหวัด โดยในห้วงวันที่ 23 – 26 พ.ย. 64 พืน้ ที่ภาคใต้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทาให้เกิดนา้ ท่ วม
ฉับพลัน นา้ ป่ าไหลหลาก และนา้ ล้นตลิ่ง ปั จจุบนั ยังคงมีสถานการณ์ใน 4 จังหวัด (ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช) รวม 16 อาเภอ 50 ตาบล 174 หมู่บา้ น ขณะที่อิทธิพลพายุเตีย้ นหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุและ
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ ตัง้ แต่วนั ที่ 23 ก.ย. – 26 พ.ย. 2564 ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพืน้ ที่ 5
จัง หวัด (อุบ ลราชธานี สุพ รรณบุรี พระนครศรีอยุธ ยา ปทุมธานี นครปฐม) รวม 15 อาเภอ 133 ตาบล 884 หมู่บา้ น
ประชาชนได้รบั ผลกระทบ 45,475 ครัวเรือน ภาพรวมระดับนา้ ลดลงต่อเนื่อง แต่ยงั คงมีนา้ ท่วมขังในพืน้ ที่ลมุ่ ต่า ซึ่ง ปภ.ได้
ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพืน้ ที่สารวจความเสียหายเร่ งระบายนา้ และให้การช่วยเหลือประชาชนจนกว่า
สถานการณ์จะเข้าสูภ่ าวะปกติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
รายงานความกดอากาศสูงกาลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้สง่ ผลให้มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พดั ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังแรงขึน้ ในห้วงวันที่ 23 – 26 พ.ย. 64 ทาให้ภาคใต้มีฝนตก
หนักถึงหนักมากบางแห่ง ทาให้เกิดนา้ ท่วมฉบับพลัน นา้ ป่ าไหลหลาก และนา้ ล้นตลิ่ง ในพืน้ ที่ 6 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง รวม 19 อาเภอ 53 ตาบล 177 หมู่บา้ น ประชาชนได้รบั
ผลกระทบ 3,448 ครัวเรือน ปั จจุบันสถานการณคลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด (พัทลุง และเพชรบุรี) ยังคงมีสถานการณ์ใน 4
จังหวัด 16 อาเภอ 50 ตาบล 174 หมู่บา้ น ดังนี ้
1. ประจวบคีรีขันธ์ นา้ ท่วมในพืน้ ที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอบางสะพาน อาเภอสามร้อยยอด และอาเภอหัวหิน รวม 10
ตาบล 35 หมู่บา้ น ประชาชนได้รบั ผลกระทบ 827 ครัวเรือน
2. ชุมพร นา้ ท่วมในพืน้ ที่อาเภอหลังสวน รวม 13 ตาบล 84 หมู่บา้ น ประชาชนได้รบั ผกระทบ 2,112 ครัวเรือน
3. สุราษฎร์ธานี นา้ ท่วมในพืน้ ที่ 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเกาะพะงัน อาเภอพระแสง อาเภอเคียนซา อาเภอเวียงสระ และ
อาเภอท่าชนะ รวม 13 ตาบล 29 หมู่บา้ น ประชาชนได้รบั ผลกระทบ 494 ครัวเรือน
4. นครศรีธรรมราช นา้ ท่วมในพืน้ ที่ 7 อาเภอ ได้แก่ อาเภอสิชล อาเภอนบพิตา อาเภอท่าศาลา อาเภอขนอม อาเภอพิปนู
อาเภอฉวาง และอาเภอทุ่งสง รวม 14 ตาบล 26 หมู่บา้ น
ขณะที่สถานการณ์อทุ กภัยจากอิทธิพลพายุเตีย้ นหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออก
และภาคใต้ ตัง้ แต่วนั ที่ 23 ก.ย. – 24 พ.ย. 2564 ทาให้เกิดนา้ ท่วมฉับพลัน นา้ ป่ าไหลหลาก และนา้ ล้นตลิ่ง โดยปั จจุบนั
ยังคงมีสถานการณ์ในพืน้ ที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม รวม 15
อาเภอ 133 ตาบล 884 หมู่บา้ น ประชาชนได้รบั ผลกระทบ 45,475 ครัวเรือน โดยภาพรวมระดับนา้ ลดลงต่อเนื่องแต่ยังคง
มีนา้ ท่วมขังในพืน้ ที่ลมุ่ ต่า ดังนี ้
1. อุบลราชธานี ยังคงมีนา้ ท่วมในพืน้ ที่ 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี และอาเภอวารินชาราบ รวม 4 ตาบล
23 หมู่บา้ น ประชาชนได้รบั ผลกระทบ 573 ครัวเรือน
2. สุพรรณบุรี ยังคงมีนา้ ท่วมในพืน้ ที่ 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอสองพี่นอ้ ง และอาเภอบางปลาม้า รวม 28 ตาบล 267 หมู่บา้ น
ประชาชนได้รบั ผลกระทบ 23,053 ครัวเรือน
3. พระนครศรีอยุธยา ยังคงมีนา้ ท่วมในพืน้ ที่ 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอผักไห่ อาเภอเสนา อาเภอบางบาล และอาเภอลาดบัว
หลวง รวม 34 ตาบล 198 หมู่บา้ น ประชาชนได้รบั ผลกระทบ 9,120 ครัวเรือน
4. ปทุมธานี ยังคงมีนา้ ท่วมในพืน้ ที่ 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองปทุมธานี และอาเภอสามโคก รวม 21 ตาบล 61 หมู่บา้ น
ประชาชนได้รบั ผลกระทบ 5,301 ครัวเรือน
5. นครปฐม ยังคงมีนา้ ท่วมในพืน้ ที่ 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอบางเลน อาเภอนครชัยศรี อาเภอสามพราน อาเภอกาแพงแสน
และอาเภอดอนตูม รวม 46 ตาบล 335 หมู่บา้ น ประชาชนได้รบั ผลกระทบ 7,428 ครัวเรือน
สาหรับการแก้ไขปั ญหาและให้การช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมสรรพกาลังในการระบายนา้ ออกจากพืน้ ที่และดูแลให้การช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยจัดเจ้าหน้าที่ลงพืน้ ที่สารวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดาเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ
ทั้ง นี ้ ประชาชนสามารถแจ้ง เหตุ แ ละขอความช่ ว ยเหลื อ ทางไลน์ “ป ภ.รับ แจ้ง เหตุ 1784” โดยเพิ่ ม เพื่ อ น Line ID
@1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
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ฉบับประจำวันที่…27...เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น
ปภ.แจ้ง 8 จังหวัดภาคใต้เฝ้ าระวังน้าท่วมฉับพลัน-น้าป่ าไหลหลาก ช่วงวันที่ 27 – 30 พ.ย.64

วันนี ้ (26 พ.ย.64) เวลา 19.00 น. กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปั จจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มี
ประกาศฉบับที่ 1 (200/2564) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 แจ้งว่า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พดั ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังค่อนข้างแรง ทาให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง
พืน้ ที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกาลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3
เมตร ในช่วงวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2564 กอปภ.ก. จึงได้ประสานแจ้ง 8 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมถึงศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์
ธานี และเขต 12 สงขลา เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและเฝ้าระวังนา้ ท่วมฉับพลัน นา้ ป่ าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 27 – 30
พฤศจิกายน 2564 แยกเป็ น 1. ชุมพร (ทุกอาเภอ) 2. สุราษฎร์ธานี 15 อาเภอ ได้แก่ ท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง วิภาวดี กาญจน
ดิษฐ์ ดอนสัก คีรีรฐั นิคม พนม เวียงสระ เคียนซา พระแสง บ้านนาสาร ชัยบุรี บ้านตาขุน และเกาะสมุย 3. นครศรีธรรมราช
15 อาเภอ ได้แก่ เมืองนครศรีธรรมราช พรหมคีรี พิปนู ฉวาง ลานสกา ช้างกลาง ร่อนพิบูลย์ ทุ่งสง นาบอน ขนอม สิชล
นบพิตา ชะอวด ท่าศาลา และจุฬาภรณ์ 4. พัทลุง 7 อาเภอ ได้แก่ ตะโหมด ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ กงหรา ป่ าบอน
ป่ าพะยอม และเขาชัยสน 5. สงขลา 8 อาเภอ ได้แก่ เมืองสงขลา รัตภูมิ จะนะ หาดใหญ่ สะเดา สะบ้าย้อย นาหม่อม และ
นาทวี 6. ปั ตตานี (อาเภอโคกโพธิ์) 7. ยะลา 6 อาเภอ ได้แก่ ยะหา กานัง บันนังสตา กรงปิ นงั ธารโต และเบตง 8. นราธิวาส
3 อาเภอ ได้แก่ ศรีสาคร รือเสาะ และจะแนะ

โดยกาชับให้จังหวัดประสานอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ติด ตาม
ข้อ มู ล สภาพอากาศอย่ า งใกล้ชิ ด ตลอด 24 ชั่ ว โมง เฝ้ า ระวั ง ปริ ม าณฝนสะสมโดยเฉพาะในพื ้น ที่ เ สี่ ย งภั ย และ
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพืน้ ที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าผ่านกลไกการสื่อสารแจ้งเตือนภัยในพืน้ ที่ พร้อมเน้น
ย ้า ที ม ปฏิ บัติ ก ารวิ เ คราะห์แ ละประเมิ น สถานการณ์จ ากปั จ จัย ต่ า ง ๆ ให้ค รอบคลุม ทุ ก มิ ติ หากมี แ นวโน้ม จะเกิ ด
สถานการณ์หรือสถานการณ์ขยายวงกว้างให้จดั เจ้าหน้าที่ชดุ เผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ชุดเคลื่อนที่เร็ว รถปฏิบตั ิการ
และเครื่องจักรกลสาธารณภัย เข้าประจาพืน้ ที่เสี่ยงประสานการปฏิบตั ิรว่ มกับหน่วยงานในพืน้ ที่ และปฏิบตั ิตามแนวทาง
ของแผนเผชิญเหตุในแต่ละพืน้ ที่อย่างเคร่งครัด
สาหรับประชาชนในพืน้ ที่เสี่ยงภัย ขอให้ติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หาก
มีประกาศหรือคาเตือนขอให้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นหรือได้รบั ความเดือดร้อนจากสถานการณ์
ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และ
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
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รายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

พืน้ ทีเ่ สี่ยงน้าท่วมฉับพลัน และน้าป่ าไหลหลาก
ภาคใต้ จ.ชุมพร (อ.ละแม หลังสวน พะโต๊ะ ทุ่งตะโก สวี ปะทิว เมืองฯ ท่าแซะ) สุราษฎร์ธานี (อ.ท่าชนะ ไชยา เกาะสมุย
ดอนสัก กาญจนดิษฐ์ ท่าฉาง) นครศรีธรรมราช (อ.ชะอวด สิชล ขนอม จุฬาภรณ์ ทุ่งสง นบพิตา ร่อนพิบูลย์ ท่าศาลา
ช้างกลาง เมืองฯ ลานสกา พรหมคีรี พิปนู นาบอน) พัทลุง (อ.เขาชัยสน ป่ าพะยอม ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ กงหรา ป่ าบอน
ตะโหมด) สงขลา (อ.เมืองฯ นาหม่อม หาดใหญ่ จะนะ รัตนภูมิ) ยะลา (อ.ยะหา) นราธิวาส (อ.รือเสาะ) ระนอง (อ.ละอุ่น)
และตรัง (ห้วยยอด นาโยง)
พืน้ ทีเ่ ฝ้ าระวังน้าล้นตลิ่ง น้าท่วมขัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินชาราบ)
ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี (อ.สองพี่นอ้ ง บางปลาม้า) พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล ลาดบัวหลวง) นครปฐม
(อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน กาแพงแสน ดอนตูม) ปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก) และประจวบคีรีขนั ธ์ (อ.บางสะพาน
สามร้อยยอด หัวหิน)
ภาคใต้ จ.ชุมพร (อ.หลังสวน) สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะพะงัน พระแสง เคียนซา เวียงสระ ท่าชนะ) และนครศรีธรรมราช
(อ.สิชล นบพิตา ท่าศาลา ขนอม พิปนู ฉวาง ทุ่งสง)

พืน้ ทีเ่ ฝ้ าระวังดินถล่ม
ภาคใต้ จ.ชุมพร (อ.ละแม หลังสวน พะโต๊ะ) สุราษฎร์ธานี (อ.ท่าชนะ เกาะสมุย เกาะพะงัน) และนครศรีธรรมราช (อ.สิชล
พิปนู )
พืน้ ทีเ่ ฝ้ าระวังน้าทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้าและพืน้ ทีร่ าบลุ่มชายฝั่ ง
ภาคกลาง จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม
เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์
ภาคใต้ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปั ตตานี และนราธิวาส
ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝน
สะสม โดยเฉพาะพืน้ ที่ชุมชนเมือง อาจได้รบั ผลกระทบจากนา้ ท่วมขังระยะสัน้ ๆ พืน้ ที่ล่มุ ต่า พืน้ ที่ลาดเชิงเขา อาจเกิด
นา้ ท่วมฉับพลันและนา้ ป่ าไหลหลาก รวมทัง้ อาจเกิดดินถล่ม พืน้ ที่ริมลานา้ อาจได้รบั ผลกระทบจากนา้ ล้นตลิ่ง นา้ ท่วมใน
ระดับสูง และบริเวณปากแม่นา้ บริเวณชายฝั่ งทะเลอาจได้รบั ผลกระทบจากนา้ ทะเลหนุนสูง ให้ระวังอันตรายจากสัตว์
และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทัง้ การขับขี่พาหนะบริเวณนา้ ไหลผ่านเส้นทาง
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศล
ได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้า ระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรูใ้ ห้กบั
ชุ ม ชน/หมู่บ ้า นในทุ ก ช่ อ งทาง ทั้ง ในรู ป แบบที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ เช่ น สื่ อ สัง คมออนไลน์ วิ ท ยุ ชุ ม ชน
หอกระจายข่ า ว หรื อ เสี ย งตามสายประจ าหมู่บ ้า น เป็ น ต้น เพื่ อ ให้ป ระชาชนได้รับ ทราบถึ ง แนวทางการป ฏิ บัติ ต น
อย่างปลอดภัย รวมทัง้ พิจารณาใช้อปุ กรณ์แจ้งเตือนภัยในพืน้ ที่ตามสถานการณ์และความเหมาะสม
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เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ นารถปฏิบัติการ
บรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบนา้ จ านวน 1 เครื่อง เข้าทาการติดตั้ง สูบนา้ ท่วมขัง ออกจากพืน้ ที่การเกษตร
จานวน 500 ไร่ ในพืน้ ที่หมู่ท่ี 4 และ 5 ตาบลวังไคร้อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
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กอนช. ประสานปภ. เฝ้ าระวังอุทกภัยจากฝนระลอกใหม่ในภาคใต้

สุราษฎร์ธานี 26 พ.ย. – ศูนย์บริหารจัดการนา้ ส่วนหน้าในพืน้ ที่ภาคใต้ กอนช. ยังคงเฝ้าระวังฝนที่จะตกหนักอีก
ระลอกในภาคใต้ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. นี ้ ประสานปภ. พืน้ ที่เสี่ยงนา้ หลากทุกจังหวัดให้สง่ เครื่องจักร เครื่องมือ และกาลังพล
เข้าพืน้ ที่ทนั ที หากประเมินมีโอกาสเกิดภัยเกิน 60%
นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสานักงานทรัพยากรนา้ แห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขานุการกองอานวยการนา้
แห่งชาติ (กอนช.) เปิ ดเผยว่า ศูนย์บริหารจัดการนา้ ส่วนหน้าในพืน้ ที่ภาคใต้ กอนช. ตรวจวัดปริมาณฝนตกสะสมในพืน้ ที่
ภาคใต้พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ โดยปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ณ วันที่ 26 พ.ย.64 (เวลา 07.00 น.) อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์
ธานี 179 มิลลิเมตร อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 173 มิลลิเมตร อ.นบพิตา จ.นครศรีธรรมราช 173 มิลลิเมตร อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช 153 มิลลิเมตร อ.หลังสวน จ.ชุมพร 135 มิลลิเมตร สาหรับลานา้ ที่ลนั ตลิ่ งแล้วได้แก่ คลองหลังสวน
ต.ขัน เงิ น อ.หลังสวน จ.ชุมพร แม่น ้าตาปี ต.ทุ่งหลวง อ.เวี ย งสระ จ.สุร าษฎร์ธ านี คลองอิปั น ต.ไทรขึ ง อ.พระแสง
จ.สุร าษฎร์ธานี คลองวังเคีย น ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธ รรมราช ส่วนที่ คาดว่ า มี แ นวโน้มล้น ตลิ่ งต่อไป ได้แก่
แม่นา้ ตาปี ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี คลองท่าดี ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ปั จจุบนั อ่างเก็บนา้ ที่มีปริมาณนา้ มาก จนเสี่ยงที่จะล้นได้แก่ อ่างเก็บนา้ คลองหาดส้มแป้น จ.ระนอง เก็บนา้ บางทรายนวล
จ.สุราษฎร์ธานี อ่างเก็บนา้ ห้วยลึก อ่างเก็บนา้ คลองหยา อ่างเก็บนา้ บางกาปรัด อ่างเก็บนา้ คลองแห้ง จ.กระบี่ อ่างเก็บนา้
บางวาด อ่างเก็บนา้ บางเหนียวดา จ.ภูเก็ต
นายชยันต์กล่าวต่อว่า ขณะนีม้ ีพืน้ ที่ประสบภัยนา้ ท่วมฉับพลัน นา้ ป่ าไหลหลาก และนา้ ล้นตลิ่ง 4 จังหวัดได้แก่
ประจวบคีรี ขันธ์ ชุมพร สุร าษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ล่าสุดร่วมกับ กรมอุตุนิ ย มวิ ทยาและสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรนา้ (องค์การมหาชน) คาดการณ์ว่าในวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 64 อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและ
หย่อมความกดอากาศต่า จะส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึน้ รวมทัง้ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก มีพืน้ ที่เสี่ยงนา้ หลากที่ตอ้ งเฝ้า
ระวังอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย

•
•
•

จ.ชุมพร ได้แก่ อ.ทุ่งตะโก หลังสวน ละแม พะโต๊ะ ประทิว และสวี
จ.สุราษฎร์ธานีได้แก่ อ.ท่าชนะ ไชยา สมุย เกาะพะงัน ดอนสัก และกาญจนดิษฐ์
จ.นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด ทุ่งสง นบพิตา พิปนู โดยเฉพาะระดับนา้ บริเวณคลองท่าดี อ.ลานสก

ตลอดจนต้องเฝ้าระวังพืน้ ที่ใน จ.ตรัง และสตูล รวมถึงพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส
ด้วย ร่วมกับเฝ้าระวังคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยที่จะมีกาลังแรงขึน้ เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดระดับนา้ ทะเลหนุนสูงในช่วง
วันที่ 27-30 พ.ย. ซึ่งจะเป็ นผลให้ระบายนา้ ได้ชา้
ขณะนีป้ ระสานไปยังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ โดยหาก
ประเมินสถานการณ์พบพืน้ ที่ท่มี ีโอกาสเกิดภัยมากกว่า 60% จะส่งเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมประสานหน่วยงานในพืน้ ที่
และหน่วยทหาร ให้ปฏิบตั ิตามแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดเข้าแก้ไขสถานการณ์และช่ นายชยันต์กล่าวว่า ในวันพรุง่ นี ้
(27 พ.ย.) จะประชุมศูนย์บริหารจัดการนา้ ฯ ครัง้ ที่ 2 ที่ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) อาเภอ
เมือง จังหวัดยะลา เพื่อหารือเกี่ยวกับการบูรณาการการบริหารจัดการนา้ ระหว่างกอนช. และสนทช. เพื่อเตรียมรับฝน
ที่อาจตกหนักในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว วยเหลือประชาชน
ทันที
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นายกฯ สั่งด่วนทุกหน่วยงานเกาะติดสถานการณ์นา้ ท่วมภาคใต้ 24 ชม.

26 พฤศจิกายน 2564 จากประกาศกรมอุตนุ ิยมวิทยา ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รายงานว่า จะมี
ฝนตกหนัก ถึ งหนัก มากบริเวณภาคใต้ และคลื่ น ลมแรงบริเวณอ่าวไทยซึ่ง จะมี ผ ลกระทบตั้ง แต่ วัน พรุุ่งนี ้ วัน ที่ 27
พฤศจิกายน ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นีน้ นั้
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รบั ทราบประกาศกรมอุตนุ ิยมวิทยา ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่
รายงานว่าจะมี ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรง บริเวณอ่าวไทย โดยจะมีผลกระทบตัง้ แต่วนั ที่ 27
ถึงวันที่ 30 พ.ย.2564 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พดั ปกคลุมอ่าวไทย
และภาคใต้มี ก าลั ง ค่ อ นข้ า งแรง ท าให้มี ฝ นตกหนั ก ถึ ง หนั ก มากบางพื ้น ที่ บ ริ เ วณจั ง หวั ด ชุ ม พร สุ ร าษฎร์ธ านี
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส อาจเกิดนา้ ท่วมฉับพลัน และนา้ ป่ าไหลหลากได้รวมทัง้ อ่าว
ไทยยังมีคลื่นสูงประมาณ 2 -3 เมตร ในบริเวณที่ฝนตกหนักด้วย
นายธนกร ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีได้ส่ งั การด่วนให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม
อย่างเต็มรู ปแบบเพื่อรับมือกับสถานการณ์ โดยเน้นให้เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมกาลังพล เครื่องจักร
อุปกรณ์ และระบบสื่อสาร พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผูป้ ระสบภัย ตลอด 24 ชม. และขอให้ประชาชนติดตาม
ประกาศจากกรมอุตนุ ิยมวิทยา อย่างใกล้ชิดด้วย

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14822
หน้า: 1(ขวา), 2
Col.Inch: 71.69 Ad Value: 89,612.50
PRValue (x3): 268,837.50
คลิป: สี่สี
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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14822
หน้า: 1(ขวา), 2
Col.Inch: 71.69 Ad Value: 89,612.50
PRValue (x3): 268,837.50
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: เตือนฝนถล่ม8จว.ใต้ระวังน้ำท่วมถึง30พ.ย.สุราษฎร์ฯอ่วมน้ำป่า'เหนือ-อีสาน'เย็นต่อ

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

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23321
Col.Inch: 44.49 Ad Value: 97,878
หัวข้อข่าว: ท่วมใต้ยังหนัก ล้อมเมืองคอน

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

หน้า: 12(ล่างซ้าย)
PRValue (x3): 293,634

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 26
ฉบับที่: 9146
หน้า: 6(บนขวา)
Col.Inch: 18.26 Ad Value: 13,695
PRValue (x3): 41,085
หัวข้อข่าว: เตือนมวลน้ำยักษ์จากเทือกเขาหลวงทะลักลงสู่ด้านล่าง

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

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23321
Col.Inch: 14.37 Ad Value: 15,807
หัวข้อข่าว: คลอดแผนบริหารน้ำฤดูแล้ง

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

หน้า: 10(ล่างขวา)
PRValue (x3): 47,421

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

ฉบับประจำวันที่…27...เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น
นปถ.พิจารณาแผนบูรณาการป้ องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดยาว
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2565 – 2570 สานต่อเป้ าหมายลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

26 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทาเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนแห่งชาติ
(นปถ.) ครัง้ ที่ 2/2564 โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิรตั น์ พงษ์สิทธิถาวร
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน สานัก
นายกรัฐมนตรี สานักงานตารวจแห่ งชาติ และหน่วยงานภาคีเครื อข่ ายเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กท รอนิกส์ เพื่อ
พิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดยาว แผนแม่บทความปลอดภัยทาง
ถนน พ.ศ.2565 – 2570 เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนที่นาไปสู่การลดอัตราการ
เสียชีวิตให้ได้ตามเป้าหมายทัง้ ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น รวมถึงสร้างการสัญจรปลอดภัยอย่างยั่งยืน
พลเอกประวิ ตร วงษ์สุ ว รรณ รองนายกรั ฐ มนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) เปิ ด เผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการสร้างความปลอดภัยทางถนนที่ม่งุ เน้นการ
จัดการปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนนในทุกระดับอย่างรอบด้านบนพืน้ ฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมอบหมายให้
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบตั ิเ หตุทางถนน
อย่างจริงจังและต่อเนื่องทัง้ ช่วงปกติและช่วงเทศกาลสาคัญ สาหรับการประชุมฯ ครัง้ นี ้ คณะกรรมการ นปถ.ได้พิจารณาแผนบูรณาการ

ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดยาว รวมถึงแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2565 –
2570 เพื่อใช้เป็ นกรอบในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเป้าการแก้ไข
ปั จจัยเสี่ยงการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนเชิงรุ ก ทัง้ ด้านคน ด้านพาหนะ ด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู ้
ด้านการใช้ถนนใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุม่ เป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบตั ิเหตุทางถนน รวมถึง
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี พร้อมนาเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงหลัก อาทิ การใช้ความเร็ว ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ “ผูเ้ สียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง” สาหรับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ. 2565 ศปถ.ได้บรู ณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนดาเนินงานในลักษณะยึดพืน้ ที่เป็ นตัวตัง้ (Area
Approach) โดยเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและลดปั จจั ยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทุกมิติ ควบคู่กับการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด – 19 เพื่อสร้างความปลอดภัยเป็ นของขวัญปี ใหม่ให้กบั ประชาชน
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิ ดเผยว่า แผนบูรณาการป้องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ได้กาหนดหัวข้อรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย
ไร้อบุ ตั ิเหตุ” โดยเข้มข้นการดาเนินงานตามมาตรการ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปั จจัยเสี่ยงด้าน
ถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปั จจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านผูใ้ ช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และด้านการช่วยเหลือ
หลังเกิดอุบตั ิเหตุ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดจานวนครัง้ ของการเกิดอุบตั ิเหตุ จานวนผูเ้ สียชีวิต และจานวนผูบ้ าดเจ็บ
ให้ลดลงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเฉลี่ย 3 ปี ยอ้ นหลัง ทัง้ ระดับภาพรวม
ระดับหน่วยงาน และระดับพืน้ ที่ ขณะที่ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด โดยเฉพาะวันหยุดราชการ
ติดต่อกัน 4 วันขึน้ ไป และวันหยุดที่มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาหรือจัดงานตามประเพณีทอ้ งถิ่นที่สาคัญ จะเข้มงวดการ
ลดปั จจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันอุบตั ิภัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ สาหรับแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ.2565 – 2570ยังอยู่ร ะหว่ างการจัดท าและจะแล้วเสร็จในเดือนมีน าคม 2565 โดยการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนในปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ศปถ.ได้จัดทาแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 ซี่ง
กาหนดการดาเนินงานภายใต้มาตรการ 33 ดังนี ้ 1.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก/ระบบบริหารจัดการ ประกอบด้วย
โครงสร้างการบริหารที่เข้มแข็ง มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนตาบลขับขี่ปลอดภัย ระบบฐานข้อมูลที่เข้มแข็ง และระบบ
กากับติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพทุกระดับ 2.ลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สาคัญ เน้นการบูรณาการ
มาตรการส่วนกลาง ทั้งต้นนา้ กลางนา้ และปลายนา้ ในการลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ โดยส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % การลดความเร็วโดยเฉพาะเขตชุมชนและหน้าโรงเรียน การลด
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดื่มแล้วขับ 3.การสนับสนุน พัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมการดาเนินงาน
ทัง้ แผนงานพืน้ ฐานและความเสี่ยงในพืน้ ที่ 3 ความเสี่ยง ทัง้ คน ยานพาหนะและถนน เพื่อให้บรรลุป้าหมายลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนให้เหลือ 22.86 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนภายใน ปี พ.ศ. 2565
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิ ดเผยว่า ศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะได้ขบั เคลื่อนแผน
บูรณาการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดยาวให้สามารถลดความสูญเสียจาก
อุบตั ิเหตุทางถนนได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ท่หี ่างไกลอุบตั ิเหตุทางถนน รวมถึง
เข้มข้นดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2565 ซึ่งมุ่งลดปั จจัยเสี่ยงอุบตั ิเหตุทางถนน 4 ประเด็น
หลัก ทัง้ การยกระดับมาตรฐานการลดอุบตั ิเหตุทางถนนจากความเร็ว การยกระดับมาตรการคุมเข้มดื่ม/เมาไม่ขับ การ
ส่งเสริมการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และการสร้างความรอบรู ท้ างสุข ภาพและวัฒ นธรรมความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อีกทัง้ บูรณาการการจัดทาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 ให้เป็ น
กรอบแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนที่นาไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การลดความสูญเสียจากอุบตั ิเหตุทางถนนและสร้างการสัญจรปลอดภัยที่ย่งั ยืน

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

ฉบับประจำวันที่…27...เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น
ปภ.แนะนำกำรใช้งำนแบตเตอรี่สำรองให้ถกู วิธี เพือ่ ลดควำมเสี่ยงกำรเกิดอันตรำย

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14822
Col.Inch: 29.73 Ad Value: 26,757
คอลัมน์: แวดวงนักปกครอง

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

หน้า: 4(ล่าง)
PRValue (x3): 80,271

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14822
หน้า: 1(ขวา), 9, 11
Col.Inch: 237.77 Ad Value: 213,993
PRValue (x3): 641,979
หัวข้อข่าว: ศบค.ยังไม่ปลดล็อกผับ-บาร์ห่วงปีใหม่พังซ้ำรอยระบาดหนักปีที่แล้ว

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

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14822
หน้า: 1(ขวา), 9, 11
Col.Inch: 237.77 Ad Value: 213,993
PRValue (x3): 641,979
หัวข้อข่าว: ศบค.ยังไม่ปลดล็อกผับ-บาร์ห่วงปีใหม่พังซ้ำรอยระบาดหนักปีที่แล้ว

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

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14822
หน้า: 1(ขวา), 9, 11
Col.Inch: 237.77 Ad Value: 213,993
PRValue (x3): 641,979
หัวข้อข่าว: ศบค.ยังไม่ปลดล็อกผับ-บาร์ห่วงปีใหม่พังซ้ำรอยระบาดหนักปีที่แล้ว

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

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 3/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14822
หน้า: 1(ขวา), 9, 11
Col.Inch: 237.77 Ad Value: 213,993
PRValue (x3): 641,979
หัวข้อข่าว: ศบค.ยังไม่ปลดล็อกผับ-บาร์ห่วงปีใหม่พังซ้ำรอยระบาดหนักปีที่แล้ว

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

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 4/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14822
หน้า: 1(ขวา), 9, 11
Col.Inch: 237.77 Ad Value: 213,993
PRValue (x3): 641,979
หัวข้อข่าว: ศบค.ยังไม่ปลดล็อกผับ-บาร์ห่วงปีใหม่พังซ้ำรอยระบาดหนักปีที่แล้ว

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

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 5/5

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

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

พยากรณ์อากาศ ประจาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
ลักษณะอากาศทั่วไป

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศ
มาเลเซีย ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกาลังค่อนข้างแรงที่พดั ปกคลุมอ่าวไทย
และภาคใต้มีกาลังอ่อนลง แต่ยงั คงทาให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางพืน้ ที่ ขอให้ประชาชน
ในพืน้ ที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจ
ทาให้เกิดนา้ ท่วมฉับพลัน และนา้ ป่ าไหลหลากได้ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกาลัง
ปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า
2 เมตร ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยง
การเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สาหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศ
เย็นกาลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทาให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศ
เย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจาก
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ดว้ ย

ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก

ในช่วงนีฝ้ ่ นุ ละออง/หมอกควันบริเวณกรุงเทพมหานครเริ่มมีการสะสมเพิ่มขึน้ เนื่องจาก
ลมที่พดั ปกคลุมมีกาลังอ่อนลง

