สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับ ภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย การจัดการ
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีดังนี้
ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

• อุทกภัย
- www.siamrath.co.th www.thaipost.net www.mgronline.com หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๓
เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และ
วาตภั ยในพื ้ นที ่ 37 จั งหวั ด รวม 163 อำเภอ 583 ตำบล 2,550 หมู ่ บ ้ าน ประชาชนได้ ร ั บผลกระทบ
93,936 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 11 ราย บาดเจ็บ 4 ราย ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 จังหวัด
ได้แก่ ได้แก่ นครราชสีมา ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัย อำเภอ
พิมาย อำเภอชุมพวง และอำเภอโนนสูง รวม 13 ตำบล 39 หมู่บ้าน ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลง
สุพรรณบุรี ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอได้แก่ อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอบางปลาม้า รวม 6 ตำบล
22 หมู่บ้าน ระดับน้ำลดลง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังและสำรวจความเสียหายครอบคลุม
ทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย

• ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศประจำวัน พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ กไม่เกิน ๒.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร เกิ นค่ามาตรฐาน
ที่กำหนดไว้ไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ สุพรรณบุรี
และหนองคาย แบ่งเป็น ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ ๑๒ – ๔๒ ไมโครกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออก
เฉีย งเหนือ ตรวจวัดได้ ๒๙ - ๕๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ ๒๖ - ๔๔
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคกลางและภาคตะวันตก ตรวจวัดได้ ๓๖ - ๕๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ภาคใต้ ตรวจวัดได้ ๓ - ๒๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กรุงเทพและปริมณฑล ตรวจวัดได้ ๓๔ - ๗๓
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐาน ๒๑ พื้นที่ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ เกินมาตรฐาน ๑๔ พื้นที่ ได้แก่
เขตบางขุนเทียน เขตวังทองหลาง เขตพระโขนง เขตประเวศ เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม เขตบางบอน
เขตบางพลัด เขตคลองสาน เขตบางกอกใหญ่ เขตมีนบุรี เขตธนบุรี เขตคลองสามวา โดยพื้นที่ตำบลมหาชัย
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจวัดได้ ๗๒ ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง
สุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
โรคติดเชื้อ…
…

๒

• โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย ประจำ
วั น ที่ ๑๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๓ ว่ า พบผู ้ ป ่ วยใหม่ ๘ ราย เป็ นผู ้ เดิ นทางมากจากต่ างประเทศและเข้าพัก
ในสถานกักกันของรัฐ ผู้ป่วยสะสม ๓,๘๗๔ ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว ๙๙ ราย เสียชีวิต ๖๐ ราย สำหรับสถานการณ์
ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ ๕๔.๔ ล้านคน เสียชีวิตกว่า ๑.๓๑ ล้านคน ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
พยากรณ์อากาศประจำวัน
- www.posttoday.com เสนอข่าว พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือ
มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น
แต่ยังคงมีอากาศเย็น กับมีห มอกในตอนเช้า ส่วนยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาว สำหรับมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมี
ฝนตกหนักบางแห่ง ส่ว นคลื่น ลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มี
ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง อนึ่ง พายุดีเปรสชัน
“หว่ามก๋อ” (พายุระดับ 2) ได้อ่อนกำลังลงอีกเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้ว บริเวณเมืองปากซัน
ประเทศลาว คาดว่าจะสลายตัวบริเวณประเทศลาวตอนบนในระยะต่อไป ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางต่อไปอีก 1 วัน ขอให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวเตรีย มการป้องกันและ
ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(...)มติชนสุดสัปดาห์ (...)สยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์
(...)เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีท.ี่ ..... ฉบับที่.....
(.....)ไทยรัฐ
(...)เดลินิวส์
(...)มติชน (...)ข่าวสด
(...)โพสต์ทูเดย์
(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหน้า
(...)คม ชัด ลึก (...)บ้านเมือง (...)ไทยโพสต์
(/) www.siamrath.co.th www.thaipost.net www.mgronline.com
ฉบับประจำวันที่..16..เดือน..พฤศจิกายน... พ.ศ......2563..... กรอบ (./..)เช้า (...)บ่าย หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น


ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในจังหวัดนครราชสีมาและสุพรรณบุรี เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง
15 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน
น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 37 จังหวัด รวม 163 อำเภอ 583 ตำบล 2,550 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 93,936 ครั ว เรื อ น มี ผู้ เสีย ชี วิต 11 ราย บาดเจ็ บ 4 ราย ปั จจุ บั น ยั งคงมี ส ถานการณ์ น้ ำ ท่ ว มขังในพื้ น ที่
2 จังหวัดได้แก่ นครราชสีมา และสุพรรณบุรี ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้น ที่น้ำท่ว มขังและสำรวจความเสียหาย
ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
รายงานจากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และ
อ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน (15 พฤศจิกายน 2563
เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย รวม 37 จังหวัด ได้แก่
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ปราจีนบุรี สระแก้วฉะเชิงเทรา จันทบุรี
ชลบุรี ระยอง อุทัยธานี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ราชบุรี นครปฐม
ปทุมธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล สงขลา และยะลา
รวม 163 อำเภอ 583 ตำบล 2,550 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 93,936 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 11 ราย (จันทบุรี ตรัง
นครราชสีมา ศรีสะเกษ จังหวัดละ 1ราย ปราจีนบุรี 4 ราย และสุราษฎร์ธานี 3 ราย) บาดเจ็บ 4ราย (สิงห์บุรี) แยกเป็น พื้นที่
ได้รับ ผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 35 จังหวัด รวม 139 อำเภอ 551 ตำบล 2,508 หมู่บ้านประชาชน
ได้ รั บ ผลกระทบ 93,858 ครั ว เรือ น เสี ย ชีวิต 11 ราย ปั จจุ บั น สถานการณ์ ค ลี่ คลายแล้ ว 35 จั งหวัด ยั งคงมี น้ ำ ท่ วมขั ง
2 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัย อำเภอพิมาย อำเภอ
ชุมพวง และอำเภอโนนสูง รวม 13 ตำบล 39 หมู่บ้าน ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลง สุพรรณบุรี ยังคงมีน้ำท่วมขัง
ในพื้ น ที่ 2 อำเภอได้แก่ อำเภอสองพี่น้ อง และอำเภอบางปลาม้า รวม 6 ตำบล 22 หมู่บ้าน ระดับ น้ำลดลง พื้ น ที่ ได้รั บ
ผลกระทบจากวาตภัย 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี กาญจนบุรี พังงา ชุมพร และอุบลราชธานี
รวม 19 อำเภอ 26 ตำบล 36 หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหาย 78 หลัง บาดเจ็บ 4 รายปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว
อยู่ ระหว่างการฟื้น ฟู พื้น ที่ได้รับ ผลกระทบจากดิน สไลด์ 4 จังหวัด ได้แ ก่ ชุมพร ภูเก็ต สตูล และกระบี่ รวม 5 อำเภอ
6 ตำบล 6 หมู่บ้าน ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับจังหวัดหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เร่ งระบายน้ ำออกจากพื้ น ที่ อี กทั้ งแจกจ่ ายเครื่ องอุ ปโภคบริ โภคเพื่ อการดำรงชี พ สำหรั บจั งหวั ด
ที่ สถานการณ์ คลี่ คลายแล้ ว ให้ เร่ งสำรวจและจั ดทำบั ญ ชี ความเสี ยหายให้ ครอบคลุ มทุ กด้ าน ทั้ งการประกอบอาชี พชี วิ ต
ความเป็นอยู่ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร ปศุสัตว์ สาธารณูปโภค เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ตลอดจนเร่งซ่อมแซมและฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์ภัยติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/ในประเทศ
วันที่: จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 25
ฉบับที่: 8771
Col.Inch: 17.87 Ad Value: 13,402.50
หัวข้อข่าว: โคราช-สุพรรณบุรีอ่วมน้ำท่วมขัง

รหัสข่าว: C-201116008041(16 พ.ย. 63/06:26)

หน้า: 3(ล่าง)
PRValue (x3): 40,207.50

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22945
Col.Inch: 26.69 Ad Value: 58,718
หัวข้อข่าว: ฝุ่นพิษเยือนกรุง เสี่ยงต่อสุขภาพ!

รหัสข่าว: C-201116009068(16 พ.ย. 63/05:09)

หน้า: 1(ขวา), 8
PRValue (x3): 176,154

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 41
ฉบับที่: 14447
หน้า: 1(ล่างขวา), 11
Col.Inch: 25.98 Ad Value: 23,382
PRValue (x3): 70,146
หัวข้อข่าว: กทม.ฝุ่นพิษ14เขตต่างจังหวัด'มหาชัย'สูงสุด

รหัสข่าว: C-201116005073(16 พ.ย. 63/06:08)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22945
Col.Inch: 97.93 Ad Value: 215,446
หัวข้อข่าว: 11ปท.แล้วติดโควิดเกิน1ล้าน

รหัสข่าว: C-201116009067(16 พ.ย. 63/05:11)

หน้า: 1(กลาง), 11, 5
PRValue (x3): 646,338

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22945
Col.Inch: 97.93 Ad Value: 215,446
หัวข้อข่าว: 11ปท.แล้วติดโควิดเกิน1ล้าน

รหัสข่าว: C-201116009067(16 พ.ย. 63/05:11)

หน้า: 1(กลาง), 11, 5
PRValue (x3): 646,338

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2
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กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา--พยากรณ์อากาศประจําวัน
ค ้นหา

หน้าแรก

สภาพอากาศ

ภูมอ
ิ ากาศ

1182 สายด่วน อต. | facebook | English
วิชาการ

บริการ

ประกาศ

เกียวก ับเรา

พยากรณ์ อากาศประจําวัน
ข้อมูลย้อนหลัง : -- เลือกวันที --

สําหรับพิมพ์
ประจําวันที 16 พฤศจิกายน 2563

ลักษณะอากาศทัวไป

พยากรณ์ อากาศ 24 ชัวโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นทีปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริมมีกาํ ลังอ่อนลง ทําให้
ประเทศไทยตอนบนมีอณ
ุ หภูมส
ิ งู ขึน แต่ยงั คงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนยอดดอยและยอดภูยงั คงมีอากาศหนาว
สําหรับมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือทีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริมมีกาํ ลังอ่อนลง ทําให้ภาคใต้มฝ
ี นลดลง แต่ยงั คงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วน
คลืนลมบริเวณอ่าวไทยมีกาํ ลังอ่อนลง โดยมีคลืนสูง 1 - 2 เมตร บริเวณทีมีฝนฟ้ าคะนองคลืนสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความ
ระมัดระวัง
อนึง พายุดเี ปรสชัน “หว่ามก๋อ” (พายุระดับ 2) ได้ออ
่ นกําลังลงอีกเป็ นหย่อมความกดอากาศตํากําลังแรงแล้ว บริเวณเมืองปากซัน ประเทศลาว คาด
ว่าจะสลายตัวบริเวณประเทศลาวตอนบนในระยะต่อไป ทําให้ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางต่อไปอีก 1 วัน ขอ
ให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวเตรียมการป้ องกันและระวังความเสียหายทีจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ดว้ ย

ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก

เนืองจากขณะนีประเทศไทยมีลมแรง ดังนันสภาพอากาศไม่เอือต่อการสะสมของฝุ่ นละออง/หมอกควัน

https://www.tmd.go.th/daily_forecast.php
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